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Rozmowa z Maciejem Kuleszą,
menedżerem w firmie Brento
organizującej Men Expert Survival Race1

Trzy trasy, 50 przeszkód, ponad 5000 uczestników. Tak będą wyglądać najbliższe imprezy z
cyklu Men Expert Survival Race. Impreza gromadzi zawodników, kibiców, wolontariuszy i
przedstawicieli mediów. Liczba zainteresowanych udziałem rośnie z roku na rok, a wielu
zawodników jeździ za Miejskim Biegiem z Przeszkodami po całej Polsce. Na co zwrócić okazję
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przy wyborze lokalizacji takiej imprezy, budowaniu przewagi konkurencyjnej i roli kontaktu
z klientem opowiedział Maciej Kulesza, reprezentujący organizatora wydarzenia.
Trudno znaleźć miejsce do takiego biegu?
Oczywiście musi ono posiadać kilka charakterystycznych cech. Z racji tego, że jest to bieg z
przeszkodami, potrzebujemy zróżnicowanego terenu. Im więcej górek, pagórków, jezior,
rzeczek, przez które można się przeprawiać, tym lepiej. To, co jeszcze musimy zapewnić to
biuro zawodów, szatnie, natryski, czyli cała infrastruktura. Pewne rzeczy jesteśmy w stanie
stworzyć sami. Biurem zawodów może być np. hala namiotowa, z czego często korzystamy. Z
drugiej strony pryszniców czy szatni sami nie wybudujemy i to musimy brać pod uwagę przy
wyborze lokalizacji.
Jednocześnie zależy nam, żeby całość odbywała się w centrum miasta. Ludziom jest wówczas
łatwiej dojechać na imprezę, która jest też dzięki takiej scenerii atrakcyjniejsza. Nie chcemy
chować się po lasach lub poligonach. Dlatego też bardzo ważnym elementem jest współpraca
z władzami miejskimi. Choćby dlatego, że takie przedsięwzięcie wiąże się z koniecznością
posiadania wielu pozwoleń. Miasta, które obecnie mamy na naszej mapie imprez, czyli
Wrocław, Poznań i Warszawa są bardzo nam przychylne. Drugim kryterium jest liczba
zawodników w danym mieście. Wolimy zrobić mniej imprez, ale za to dla większej liczby osób.
Czyli dla kogo?
W naszym biegu udział wziąć może praktycznie każdy. Próbujemy przedstawić potencjalnym
uczestnikom wydarzenie jako swego rodzaju cel treningowy. Zapisy zaczynamy praktycznie już
rok przed jego startem. Wszystko po to, aby uczestnicy mieli odpowiednio dużo czasu na
przygotowanie się do naszego biegu. Dystanse, które oferujemy, czyli trzy, sześć i dwanaście
kilometrów są tak przygotowane, aby każdy, kto chce, mógł w naszym biegu wystartować.
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To Was różni od konkurencji?
Tak. Wyróżniamy się taką organizacją przeszkód i takim planem tras, że nasza oferta trafia do
dużo szerszego grona odbiorców niż Runmageddon (naszego głównego konkurenta). Tak jak
wspomniałem, każdy zawodnik ma szansę przebiec ustaloną trasę. Oczywiście do takich
biegów z przeszkodami trzeba się specjalnie przygotować. Osoba nieuprawiająca regularnie
sportu miałaby problem z ukończeniem biegu konkurencji, podczas gdy u nas na dystansie
trzech kilometrów na pewno da sobie radę.
Ceną też konkurujecie?
Tak. Moim zdaniem stosunek ceny do jakości przeszkód na trasie biegu jest u nas najlepszy na
rynku. Opłata startowa u naszego głównego konkurenta jest co najmniej dwukrotnie wyższa
niż u nas. Dzięki temu mamy też dużo więcej zawodników na naszych biegach. Runmageddon
gromadzi na swoich wydarzeniach około tysiąc osób, podczas gdy my na ponad miesiąc przed
startem imprezy wrocławskiej mamy już ponad pięć tysięcy zarejestrowanych uczestników.
Zależy nam na ilości uczestników, stąd musimy utrzymywać niższą cenę.
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Ankiety, które wypełniają uczestnicy każdej edycji są głównym źródłem monitorowania
satysfakcji klientów?
Tak, chociaż wiele wnoszą również rozmowy z zawodnikami w trakcie biegów. Dużo informacji
pozyskujemy też od wolontariuszy, spośród których duża część sama nieodpłatnie uczestniczy
w biegu. Wielu z nich to aktywni sportowcy, więc są nam w stanie z technicznego punktu
widzenia przekazać rzeczy, których sami nie zauważyliśmy. Zawsze bardzo liczymy na ich
opinie. Ponadto informacje na temat zadowolenia klientów czerpiemy z ich maili oraz postów
na Facebooku. W zasadzie tutaj nie musimy do niczego zachęcać, ponieważ zawodnicy sami
bardzo chętnie dzielą się swoimi wrażeniami.
Zakładam, że w ten sposób klienci włączają się w rozwój Waszej inicjatywy.
W zeszłym roku organizowaliśmy sześć wydarzeń i na bazie tego doświadczenia doszliśmy do
wniosku, że wolimy jednak skupić się na trzech miastach i jak najlepszym kontakcie z klientem.
Zawodnicy mogą do nas pisać w kwestiach związanych z rejestracją, przygotowaniem się do
biegu. Odpowiedź otrzymują bardzo szybko.
Wokół samego wydarzenia pracuje około 100 wolontariuszy, którzy także dbają, aby
zawodnicy praktycznie przez cały czas trwania imprezy byli „prowadzeni za rękę”. Zabiegamy,
aby obsługa w biurze zawodów była bardzo sprawna, żeby wszyscy mieli dostęp do szatni czy
natrysków, a podczas samego biegu trasa była zabezpieczona tak, by nikt jej nie zgubił.
Zwracamy wielką uwagę na szczegóły, ponieważ tak naprawdę to one decydują o jakości
obsługi zawodnika.

Informacje na temat strategii marketingowej oraz budowania lojalności wśród uczestników
Men Expert Survival Race znajdują się w studium przypadku w podręczniku.
Propozycja wartości dla różnych grup odbiorców:
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Elementy produktu dla uczestników biegu:
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