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• Jaka jest popularność transmisji 
sportowych na tle innych 
pozycji programowych?

• Które ogólnodostępne stacje TV 
mają w swojej ofercie 
największą ilość contentu
sportowego?
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• Którzy dystrybutorzy treści TV 
posiadają prawa do transmisji 
poszczególnych rozgrywek 
sportowych?

• Kluczowe prawa do transmisji 
sportowych dla poszczególnych 
stacji TV – które rozgrywki 
sportowe w największej mierze 
budują pozycję rynkową 
poszczególnych wydawców?

• Jaka jest popularność 
poszczególnych sportowych 
stacji TV na tle innych stacji 
TV?

• Czy aplikacje OTT są 
konkurencją dla tematycznych 
stacji TV czy też je uzupełniają 
jako alternatywne kanały 
dostępu?

• Która platforma cyfrowa ma 
w swojej ofercie najwięcej 
contentu sportowego? 
Czym się wyróżniają 
poszczególne platformy 
cyfrowe w tym zakresie?
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• Które stacje TV odnotowały największe 
skumulowane oglądalności transmisji 
z zawodów poszczególnych dyscyplin 
sportu?

• Które dyscypliny sportu zgromadziły 
w 2017 roku największą widownię? 

• Które dyscypliny sportowe dominują 
w ramówkach poszczególnych stacji TV?

• Jaka jest specyfika poszczególnych 
dyscyplin w kontekście rodzajów 
rozgrywek oraz ich zasięgu?

• Która polska kadra narodowa, tj. 
reprezentująca którą dyscyplinę sportu, 
okazała się najpopularniejsza w roku 
2017?

• Jaka jest popularność transmisji 
z poszczególnych rozgrywek 
sportowych (polskich oraz 
międzynarodowych, klubowych 
i reprezentacyjnych) w ujęciu 
rankingowym?

• Które rozgrywki ligowe 
i pucharowe, polskie 
i zagraniczne, cieszyły się 
największym 
zainteresowaniem?

• Które polskie kluby sportowe 
okazały się najbardziej 
popularne w roku 2017 
w kontekście transmisji 
zawodów z ich udziałem?
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• W ramach jakich kooperacji 
polskie federacje i ligi sportowe 
budują swoją pozycję medialną?

• Jaka jest popularność polskich 
organizacji sportowych w social
media (zestawienia 
rankingowe)?

• Czy popularność transmisji 
meczów klubu, federacji czy też 
ligi sportowej przekładają się 
wprost na popularność w social
media?

• Czy wskaźniki popularności 
oferowanego contentu
sportowego przekładają się na 
popularność kanałów 
społecznościowych platform 
cyfrowych?

• Jaka jest przyszłość dystrybucji 
sportowych treści 
multimedialnych w kontekście 
trendów globalnych?

• Jak wpływ na ranking 
popularności contentu
sportowego może mieć transfer 
Roberta Lewandowskiego?
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