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Streszczenie: Rozdział przedstawia zagadnienia event marketingu w zarządzaniu organizacją 
niedochodową taką jak szkoła. Przekazanie wiedzy jest podstawowym zadaniem szkoły, jednak 
aby ten proces mógł się odbywać, szkoła musi mieć odbiorców swojej oferty. W okresie niżu 
demograficznego dyrektorzy szkół muszą zaakceptować fakt funkcjonowania szkoły w kon-
kurencyjnym otoczeniu. Obecnie szkole, bez względu na pozycję, jaką zajmuje w środowisku, 
potrzebne jest zarządzanie marketingowe. Jednym z podstawowych zadań marketingu jest 
identyfikacja i zaspokajanie potrzeb klientów oraz przekazywanie informacji o usłudze. Klienci 
szkoły, którymi są uczniowie i rodzice, postrzegają jej usługę subiektywnie. Elementem zarzą-
dzania marketingowego w szkole jest zarządzanie epizodami, które razem tworzą jej ogólny 
obraz. Epizody nasycone emocjami tworzą doświadczenia, które pomagają budować relacje, 
a także markę. Eventy szkolne są doskonałym narzędziem marketingowym wpływającym na 
percepcję szkoły, dostarczając doświadczeń i emocji przez wychowanie, naukę i zabawę. Po-
zwalają na budowanie marki, społeczności i lojalności, będąc jednocześnie elementem pro-
mocji szkoły. W rozdziale zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na grupie osób 
zarządzających szkołami. Badania przeprowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety 
dotyczyły promocji i wizerunku szkoły, kanałów komunikacji marketingowej oraz wykorzy-
stania event marketingu.
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1.  Wprowadzenie

Szkoła jest organizacją publiczną posiadającą cel o charakterze niematerialnym i nie-
policzalnym, którym jest zaspokojenie powszechnej potrzeby wyedukowania mło-
dych pokoleń (Łuczyński, 2011). W przeciwieństwie do marketingu podmiotów nasta-
wionych na zysk marketing szkoły skoncentrowany jest na wartościach kulturowych, 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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moralnych i emocjonalnych (Fazlagić, 2003). Dlatego dobrym określeniem marke-
tingu w odniesieniu do szkoły wydaje się definicja Kotlera (1999), który określa go 
jako proces społeczny i zarządczy, w wyniku którego podmioty otrzymują produkty 
spełniające ich oczekiwania poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę innych posia-
dających wartość produktów.

Zniesienie obowiązkowej rejonizacji w połączeniu ze zmniejszoną liczbą 
uczniów wynikającą z niżu demograficznego powoduje, że dyrektorzy szkół muszą 
zaakceptować fakt funkcjonowania szkoły w konkurencyjnym otoczeniu. Im większe 
zagęszczenie szkół, tym bardziej muszą one konkurować o wszystkich interesariu-
szy, których można zdefiniować jako osoby, grupy ludzi lub organizacje wpływające 
na funkcjonowanie danego podmiotu oraz podlegające jego działaniom (Mirońska, 
2016). Szkoła jest organizacją non profit, która działa na takim samym rynku jak pod-
mioty nastawione na zysk, ale nie oczekuje się od niej osiągnięcia dochodu. Niemniej 
nie oznacza to, że organizacja non profit nie jest rozliczana z efektów swojej dzia-
łalności (Kuk, 2019). Wszystko powyższe może prowadzić do postrzegania ucznia 
jako klienta szkoły oferującej usługi edukacyjne, o którego szkoła musi zabiegać 
(Kołodziejczyk, 2012).

Aby pozyskać uczniów, szkoła powinna posiadać wizerunek, powinna być 
w oczach interesariuszy atrakcyjna i wyróżniać się spośród innych placówek. 
Stworzenie przez szkołę wizerunku, a następnie jego utrzymanie jest zadaniem nie-
zmiernie trudnym. Szkoła jest podmiotem rynkowym świadczącym, co prawda spe-
cyficzną, ale usługę, której istota (kształcenie) rozciągnięta jest w czasie. Dlatego 
właśnie szkoła potrzebuje specyficznego zarządzania marketingowego. 

Problematyka niniejszego rozdziału dotyczy wykorzystania event marketingu 
w zarządzaniu szkołą. Jego celem jest przedstawienie stanowiska dyrektorów szkół 
odnośnie do promocji szkoły oraz wykorzystania eventów, a także zarządzania pla-
cówką z wykorzystaniem wydarzeń szkolnych. Opracowanie oparto na wtórnych 
źródłach informacji oraz badaniach własnych przeprowadzonych z wykorzystaniem 
kwestionariusza ankiety na grupie dyrektorów szkół w województwie małopolskim, 
w okresie od lutego do marca 2020 roku.

2.  Zarządzanie marketingowe w szkole

Na wstępie należy odróżnić planowanie marketingowe od zarządzania marketingo-
wego. Planowanie to analiza i podejmowanie decyzji, natomiast zarządzanie to pla-
nowanie, wdrażanie i kontrola (Cytlak i Jarmużek, 2016). Należy jasno zaznaczyć, 
że zarządzanie marketingowe szkołą nie będzie złotym środkiem rozwiązującym 
wszystkie problemy, z którymi spotyka się dyrektor szkoły. Może się ono natomiast 
okazać niezbędne dla przetrwania szkoły. Marketing placówek oświatowych to proces 
zarządzania, którego efektem jest zdobywanie wiedzy i wpływanie na uczestników 
procesu kształcenia oraz zaspokajanie potrzeb placówki oświatowej i jej klientów. 
Marketing dla instytucji edukacyjnych opiera się na marketingu dla organizacji non 
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profit i marketingu dla usług (Schunová, 2019). Istotą usługi świadczonej przez szkołę 
jest wiedza. 

Według Fazlagicia (2003) wiedza w szkole obecna jest pod trzema postaciami:
1) wiedzy profesjonalnej, czyli wiedzy przedmiotowej, zgodnej z programem 

nauczania;
2) wiedzy organizacyjnej, potrzebnej do administrowania szkołą, opartej m.in. 

na znajomości przepisów;
3) marketingu, który można uznać za element wiedzy organizacyjnej.

Jak dalej podaje Fazlagić (2014), marketingowe zarządzanie szkołą to wiedza 
o tym, jak działać nieszablonowo i nierutynowo, jak być innym, bardziej atrakcyjnym, 
jak „sprzedawać” usługi szkoły. Marketingowe zarządzanie szkołą jest koncepcją, na 
którą składają się tradycyjne wartości i zasady administrowania szkołą oraz wiedza 
o tym, jak skutecznie zarządzać organizacjami.

Działania marketingowe w specyficznych usługach edukacyjnych często koń-
czyły się na samym przekazaniu informacji o oferowanej usłudze. Obecnie działania 
marketingowe w oświacie nabierają coraz większego znaczenia. Klient szkoły naby-
wając produkt, którym w szkole jest edukacja, zyskuje satysfakcję (Sztucki, 1997). 
Właśnie satysfakcja uczniów i ich rodziców odgrywa coraz większą rolę w funkcjo-
nowaniu szkół (Żebrok, 2015). Marketing, będący koncepcją uniwersalną, zakłada 
poznanie preferencji i potrzeb klientów, a następnie zaoferowanie tak skonstruowanej 
usługi, aby usatysfakcjonowała jej nabywcę. Jako forma wsparcia działań marketin-
gowych szkoły doskonale sprawdzą się marketing relacyjny, marketing doświadczeń 
czy event marketing.

W dostosowaniu się szkoły do warunków rynkowych istotne jest posiadanie 
strategii marketingowej. Pełni ona ważną rolę w zarządzaniu szkołą. Działania mar-
ketingowe szkoły nie mogą być chaotyczne, nieplanowane i doraźne. Zaplanowane 
i skoordynowane działania marketingowe mogą zapewnić szkole odpowiednią ko-
munikację z interesariuszami, zbudować wizerunek i markę, a także pozwolą na 
wyróżnienie się spośród innych szkół. Zespół cech, które odróżniają firmę od innych, 
również od konkurentów, nazywany jest przez Altkorna (2004) tożsamością. Jest 
ona skutecznym środkiem wzbudzania zaufania wśród interesariuszy szkoły (Cytlak 
i Jarmużek, 2016). Tożsamość szkoły budowana jest poprzez przemyślane wizję i mi-
sję szkoły, które określane są przez dyrektora. Punktem wyjścia do opracowania dzia-
łań marketingowych w szkole powinny być momenty prawdy. Do takich momentów 
zaliczyć można nieplanowane wizyty lub telefony np. rodziców lub potencjalnych 
klientów szkoły (Goriszewski, 2000; Plewka i Bednarczyk, 2000). Niebagatelne zna-
czenie podczas podejmowania decyzji o wyborze szkoły ma już pierwsze wrażenie. 
Istotnymi elementami mającymi wpływ na odczucia potencjalnego nabywcy usługi 
mają: sposób nawiązywania kontaktu, profesjonalizm prezentacji oferty czy kultura 
osobista. Mogą to być decydujące czynniki wpływające na podjęcie ostatecznej 
decyzji (Hall, 2007).
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Jednym z wielu zadań dyrektora szkoły jest stworzenie planu promocji. Promocja 
szkoły ma za zadanie uwypuklać jej najlepsze strony w celu przyciągnięcia odbior-
ców i takie zaproponowanie im oferty, aby chcieli z niej skorzystać (Buczak, 2016). 
Metody promocji szkoły ze względu na sposób oddziaływania na odbiorcę możemy 
podzielić na bezpośrednie oraz pośrednie. Przykładem metod pośrednich jest reklama 
w lokalnych mediach oraz w Internecie. Natomiast do metod bezpośrednich zaliczyć 
można np. wystąpienia publiczne, specjalne imprezy, reklamę pocztową, pokazy wi-
deo, dni otwarte, wystawy, targi edukacyjne, spotkania z interesującymi osobami itp. 
(Fazlagić, 2003). Zdecydowana większość z wymienionych powyżej metod bezpo-
średnich może zostać zaliczona do kategorii eventów. 

3. Event marketing w szkole

Percepcja usługi świadczonej przez szkołę na rzecz jej klientów nie jest obiektywna. 
Jest sumą odczuć i doznań (Fazlagić, 2003). Merleau-Ponty (2001, za: Wolny- 
-Zmorzyński, 2010) opisuje percepcję jako zbiór procesów poznawczych, których za-
daniem jest zapewnienie człowiekowi kontaktu z rzeczywistością, czyli jako aktywną 
interpretację danych zmysłowych.

Zarządzanie marketingowe szkołą jest dążeniem dyrektora do realizacji celów 
szkoły przez zaspokajanie potrzeb i oczekiwań jej interesariuszy. Elementem zarzą-
dzania marketingowego w szkole jest zarządzanie epizodami, które razem tworzą 
ogólny obraz szkoły. Epizody nasycone emocjami tworzą doświadczenia, które po-
magają budować relację, a także markę. Eventy szkolne są doskonałym narzędziem 
marketingowym wpływającym na percepcję, dostarczając doświadczeń i emocji przez 
wychowanie, naukę i zabawę. Samo zjawisko eventu nie jest w Polsce nowością. Przed 
1980 rokiem organizowano festyny, w latach 90. XX wieku organizowano imprezy, 
aby ostatecznie na początku XXI wieku takiego typu wydarzenia zacząć nazywać 
eventami. Podobnie jest ze środowiskiem szkolnym, gdzie organizacja eventów nie 
jest zjawiskiem, które zaistniało w ostatnich latach. Przykładami eventów szkolnych 
mogą być: spotkanie okolicznościowe nauczycieli, dzień sportu, akademia z okazji 
Dnia Flagi RP, dzień otwarty, ale również wycieczka szkolna lub akcja zbierania pla-
stikowych nakrętek oraz wiele innych różnych wydarzeń.

Obszarem marketingu bazującym na wykorzystaniu eventu jest event marketing, 
inaczej marketing wydarzeń (Jaworowicz i Jaworowicz, 2016). Event marketing cha-
rakteryzuje się (Schunová, 2019): 

 – kształtowaniem doświadczeń (dzięki rozwijaniu doświadczeń związanych 
z marką można mieć większy wpływ na klienta); 

 – interaktywnością (dialog pomiędzy uczestnikami wydarzenia a przedstawicie-
lami placówki edukacyjnej);

 – angażowaniem zmysłów (odpowiednia aranżacja otoczenia i zapewnienie od-
powiednich warunków podczas eventu umożliwiają wykreowanie oczekiwa-
nych doznań sensorycznych klientów);

 – kreatywnym i unikalnym scenariuszem, który przyciąga uczestników. 
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Klient może mieć trudności ze wskazaniem konkretnego kontaktu z organiza-
cją, który wyróżniłby ją zdecydowanie pozytywnie wśród innych konkurencyjnych 
organizacji tego samego typu (Frow i Payne, 2007). Dlatego  – dla ułatwienia decyzji 
o wyborze produktu oraz ograniczenia czasu na zdobywanie wiedzy niezbędnej do 
jego oceny  – ma skłonność do posługiwania się stereotypami i generalizacji. Przyjęcie 
takiego uproszczonego obrazu rzeczywistości prowadzi do przypisania identycz-
nych atrybutów wszystkim produktom bez względu na różnice między nimi (Meller 
i Miętkiewicz, 2012). Zaradzić temu może event marketing, który kreuje u odbiorcy 
pozytywne doświadczenia i doznania oraz wspiera komunikację między nim a szkołą, 
dzięki czemu stwarza szansę na wskazanie przez klienta kontaktu ze szkołą, który 
wzbudza pozytywne skojarzenia. Umożliwia również placówce wyrwanie się ze ste-
reotypów i wyróżnienie się. Eventy kreują pożądany wizerunek marki, wpływają na 
sposób, w jaki jest ona postrzegana, oraz zapewniają wzrost jej rozpoznawalności 
(Witek-Hajduk, 2011). Korzyści wynikające z eventów są zarówno emocjonalne, spo-
łeczne, jak i poznawcze (Jaremen i Nawrocka, 2012). Doznania klientów powinny być 
ważne dla każdej organizacji (Meyer i Schwager, 2007), również szkoły. Działania 
określone jako event marketing mają na celu oddziaływanie na odbiorcę z wykorzy-
staniem bezpośrednich przeżyć i doświadczeń, które kreowane są właśnie podczas 
eventu (Ratusza, 2002, za: Barczyk, 2011). 

Zarówno wydarzenia szkolne, jak i cały proces marketingu szkoły powinny być 
skierowane do wszystkich grup interesariuszy na wszystkich obszarach działalności 
szkoły, a w szczególności (Fazlagić, 2003) do: 

 – uczniów  – zarówno obecnych, jak i potencjalnych,
 – rodziców,
 – nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 – firm świadczących usługi na rzecz szkoły,
 – absolwentów,
 – innych podmiotów będących w kręgu oddziaływania szkoły, w tym sponso-

rów. 

Jak wcześniej wspomniano, działania marketingowe szkoły powinny być skoor-
dynowane i zaplanowane. Te same zasady są niezbędne przy planowaniu wydarzeń 
szkolnych. Aby dobrze zaplanować wydarzenie szkolne, należy rozpocząć od odpo-
wiedzi na pytania (Olejniczak, 2013):

 – W jakim celu organizujemy wydarzenie?
 – Do kogo chcemy skierować wydarzenie?
 – Jak zaplanować wydarzenie?

Wydarzenie jest doskonałym narzędziem promocji szkoły, a dobrze realizowana 
promocja szkoły ma duże znaczenie dla odbiorców świadczonych przez nią usług 
(Antczak, 2015). Przy tym nasuwa się wiele pytań, m.in. czy szkoły planują i realizują 
działania marketingowe i promocyjne, jakie narzędzia wykorzystują do realizacji tych 
działań i wreszcie do kogo kierują te działania oraz czy korzystają z event marketingu 
i jakie kanały informacji wykorzystują. 
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4. Wyniki badań własnych

Badania własne z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety przeprowadzono w okre-
sie od lutego do marca 2020 roku wśród zarządzających szkołami podstawowymi 
i ponadpodstawowymi na obszarze województwa małopolskiego. W badaniu udział 
wzięło 200 dyrektorów szkół, w tym 150 szkół podstawowych i 50 – szkół ponadpod-
stawowych, reprezentujących wszystkie powiaty na obszarze badanego wojewódz-
twa (rys. 1). 

Rys. 1. Położenie geograficzne badanych szkół

Respondenci zarządzają szkołami o zróżnicowanej wielkości wyrażonej liczbą 
uczniów (rys. 2), zlokalizowanych w miejscowościach o zróżnicowanej liczebności 
mieszkańców (rys. 3). Niespełna połowa (48%) dyrektorów zarządza szkołami ma-
łymi, o liczbie uczniów nieprzekraczającej 300, natomiast szkołami dużymi, o liczbie 
uczniów większej niż 800, zarządza 3% respondentów. Ponad połowa (66%) spośród 
badanych dyrektorów zarządza szkołami zlokalizowanymi w niewielkich miejscowo-
ściach do 10 tys. mieszkańców, natomiast 16% z nich zarządza szkołami w miejsco-
wości o liczbie mieszkańców powyżej 500 tys. (w Krakowie). 

Duża liczba małych szkół oraz szkół w mniejszych miejscowościach wśród pla-
cówek, których dyrektorzy wzięli udział w badaniu, jest odzwierciedleniem struktury 
województwa małopolskiego. Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Krakowie 
na dzień 31 grudnia 2018 roku w województwie małopolskim było 61 miast 
i 1952  wsie, a gminy o liczbie mieszkańców do 10 tys.  stanowiły 70% wszyst-
kich gmin w województwie. Jednocześnie małe miejscowości zamieszkiwało około 
58% ogólnej liczby dzieci w wieku szkolnym, czyli 7–18 lat (Urząd Statystyczny 
w Krakowie, 2020).
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Rys. 2. Charakterystyka badanej grupy  – podział według liczebności uczniów w szkole

Rys. 3. Charakterystyka badanej grupy  – podział według liczby mieszkańców miejscowości 

Aby zarządzać szkołą z celowym i świadomym wykorzystaniem narzędzia, ja-
kim jest event, dyrektor musi mieć wiedzę na temat zasadniczych funkcji tego narzę-
dzia, możliwości jego zastosowania oraz celów, którym może ono służyć. W związku 
z powyższym zapytano respondentów o znajomość pojęć event marketingu oraz mar-
ketingu doświadczeń. Uzyskane wyniki (rys. 4) wskazują na lepszą znajomość event 
marketingu i marketingu doświadczeń wśród dyrektorów szkół ponadpodstawowych 
niż pośród dyrektorów szkół podstawowych. W przypadku event marketingu odsetki 
te wynoszą, odpowiednio: 46% i 30,7%, a marketingu doświadczeń  – odpowiednio: 
36% i 26,7%. Ogólny odsetek odpowiedzi twierdzących jest jednak zdecydowanie 
niski. Świadczy on o tym, że około 2/3 badanych dyrektorów organizując eventy 
w szkołach, nie zdaje sobie w pełni sprawy z możliwości i korzyści, jakie przynoszą 
one szkole. W wyniku dalszej analizy z wykorzystaniem testu chi2, przy poziomie 
istotności 0,05, nie stwierdzono zależności statystycznej pomiędzy typem szkoły, 
którą zarządza dyrektor, a jego znajomością event marketingu i marketingu doświad-
czeń. Nie stwierdzono również zależności pomiędzy znajomością przez dyrektorów 
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zagadnień event marketingu i marketingu doświadczeń a wielkością szkoły oraz wiel-
kością miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Rys. 4. Znajomość event marketingu i marketingu doświadczeń wśród badanych dyrektorów

Jak wynika z powyższej analizy, duża grupa dyrektorów nie spotkała się z poję-
ciem event marketingu. Nasuwa się pytanie, czy dyrektorzy szkół widzą potrzebę pro-
mocji szkoły oraz czy wykorzystują w tym celu eventy szkolne. W celu wyjaśnienia 
tego zagadnienia zapytano dyrektorów o ich stosunek do promocji szkoły. Uzyskane 
wyniki (rys. 5) wskazują, że zdecydowana większość respondentów (88%) widzi po-
trzebę promowania swojej placówki. 

Rys. 5. Stosunek badanych dyrektorów do promocji szkoły
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Rys. 6. Adresaci eventów organizowanych w szkołach

Analizując rysunek 6, można stwierdzić, że podstawowym adresatem eventów 
szkolnych jest społeczność szkolna, co koresponduje z odpowiedzią dyrektorów 
na pytanie dotyczące najważniejszego celu eventów  – integracji tej społeczności. 
Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem jest stosunkowo duża częstotliwość kierowa-
nia eventów do społeczności lokalnej i kandydatów, a także każdej osoby, która zechce 
w tych wydarzeniach uczestniczyć. 

Różnorodność adresatów eventów szkolnych wymaga zastosowania wielu źró-
deł przekazu informacji o placówce. W związku z tym dyrektorzy zostali poproszeni 
o wskazanie kanałów przekazu wykorzystywanych w ich szkołach (rys. 7).

Rys. 7. Kanały przekazu informacji o eventach
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Najczęściej wskazywanymi przez respondentów źródłami informacji o even-
cie organizowanym przez szkołę są: witryna internetowa (94,5%), ogłoszenie bądź 
plakat zamieszczane w szkole (91%) oraz bezpośrednie informowanie uczniów lub 
rodziców przez pracowników szkoły (86,5%). Biorąc pod uwagę wybór powyższych 
kanałów informacji, można wysnuć wniosek, że dostęp do informacji o planowanym 
wydarzeniu jest dla osób z zewnątrz szkoły ograniczony. Uwzględniając dostępność 
do wiedzy o organizowanym evencie dla społeczności wewnątrz szkoły i w jej oto-
czeniu zewnętrznym, źródła informacji podzielić można w sposób przedstawiony 
w tabeli 1.

Tabela 1
Podział kanałów informacji o eventach w zależności od typu społeczności, do której jest 

kierowana

Typ społeczności Źródła informacji

Społeczność „wewnętrzna”
Strona WWW szkoły
Ogłoszenie w szkole
Bezpośrednia informacja od pracownika szkoły

Społeczność „zewnętrzna”

Profil w mediach społecznościowych
Plakat/ogłoszenie poza szkołą
Ogłoszenie/informacja w prasie lokalnej
Inne źródła

Na uwagę zasługuje odpowiedź otwarta „inne źródła” (tab. 2). Wśród udziela-
nych odpowiedzi przeważały wskazania na kanały informacji skierowane do społecz-
ności wewnętrznej (63,2% odpowiedzi), przy 36,8% wskazań na kanały informacji 
skierowane do społeczności zewnętrznej.

Tabela 2
Wykaz innych kanałów informacji o eventach

Kanały informacji Typ społeczności
Liczba odpowiedzi

[szt.] [%]

Dziennik elektroniczny wewnętrzna 10 52,63

Gazetka szkolna wewnętrzna 1 5,26

Radiowęzeł szkolny wewnętrzna 1 5,26

Ogłoszenia w parafii zewnętrzna 2 10,53

Imienne zaproszenia dla osób z zewnątrz zewnętrzna 5 26,32
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W tabeli 3 zilustrowano poszczególne kanały informacji o wydarzeniach w za-
leżności od typu szkoły. 

Tabela 3
Kanały informacji o eventach w zależności od typu szkoły

Typ szkoły

Witryna 
interneto-

wa
[%]

Profil 
w social 
mediach

[%]

Ogło-
szenie 

w szkole
[%]

Ogłosze-
nie poza 
szkołą
[%]

Informa-
cja od 

pracow-
nika
[%]

Ogło-
szenie 

w prasie
[%]

Podstawowa 92,67 46,00 93,33 65,33 90,67 12,00

Ponad-
podstawowa 100,00 70,00 84,00 46,00 34,00 10,00

Na podstawie danych z tabeli 3 można dostrzec zależności między kanałami 
informowania o wydarzeniach a typem szkoły. Potwierdzono to, wykonując test nie-
zależności chi2 (chi2 = 30,99 na poziomie istotności 0,05). Dla określenia siły zależ-
ności sprawdzono wartość współczynnika V Craméra (Zimny, 2010), który wyka-
zał umiarkowany związek między kanałami informowania o  wydarzeniach a typem 
szkoły  (V = 0,4). Ogólnie można powiedzieć, że w szkołach podstawowych większe 
znaczenie mają kanały informacji skierowane do społeczności wewnętrznej, a w po-
nadpodstawowych jest to bardziej wyrównane, choć lekką przewagą wykazują się 
kanały dostępne dla społeczności zewnętrznej.

Jak już wspomniano, zarządzanie marketingowe szkołą polega między innymi 
na zarządzaniu epizodami. Natomiast event marketing wykorzystujący wydarzenia, 
będące epizodami w życiu szkoły, oddziałuje na odbiorcę, kreując jego przeżycia 
i doświadczenia. Aby poznać opinię dyrektorów dotyczącą powyższej kwestii, za-
dano im pytanie o poziom rekomendacji eventów szkolnych jako metody kreowania 
doświadczeń interesariuszy szkoły. W tym celu wykorzystano jedenastostopniową 
skalę od 0  – zdecydowanie nie, do 10  – zdecydowanie tak. Na podstawie uzyskanych 
odpowiedzi (rys. 8) wyliczono wskaźnik NPS (Net Promoter Score) (FIG Polska, 
2020). Liczba promotorów wyniosła 46,5%, detraktorów 16%, przy 27,5% neutral-
nych. Wyliczony NPS wynosi 30,5, przy czym lepszy wynik (32) uzyskano w odnie-
sieniu do szkół podstawowych. Wartość wskaźnika dla szkół ponadpodstawowych 
wyniosła 26. Choć wydaje się, że uzyskana średnia wartość wskaźnika (30,5) stanowi 
dość dobry wynik, dla jej wiarygodnej interpretacji należałoby ponowić badanie 
w przyszłości oraz porównać uzyskane wartości z otrzymanymi dla innych regionów.

Reasumując, wyniki przeprowadzonych badań ankietowych potwierdzają 
wykorzystanie eventów w zarządzaniu marketingowym szkołą. Może nie zawsze 
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prawidłowo, czasami intuicyjnie oraz nieświadomie, zarządzanie marketingowe 
opiera się na zarządzaniu doświadczeniami. Oczywiście trudno jest dosłownie za-
rządzać doświadczeniami klientów. Należałoby raczej powiedzieć, że zarządza się 
epizodami, które wpływają na uczucia i emocje kreujące doświadczenia klienta. 

Rys. 8. Poziom rekomendacji eventów jako metody kreowania doświadczeń

5.  Wnioski

Korzyściami z zastosowania event marketingu są pozytywne emocje i doświadcze-
nia, ale nie tylko one. Eventy mogą pełnić również funkcje dydaktyczno-wychowaw-
cze. Zarządzanie szkołą, także marketingowe, nie jest łatwe. Klient nie zawsze może 
dostać to, czego chce, a klient szkoły czasami nawet nie powinien dostawać tego, 
czego chce, właśnie ze względu na funkcje pełnione przez szkołę. Pozytywne efekty 
zarządzania marketingowego szkołą możliwe będą do osiągnięcia, jeżeli wszystkie 
działania będą miały metodyczny charakter i zostaną oparte na przemyślanej strategii 
marketingowej. Eventy szkolne powinny być wykorzystywane jako stymulatory po-
staw prosumenckich wśród interesariuszy szkoły.

Wyniki badania wskazują na konieczność zwiększenia wiedzy i świadomości 
dyrektorów szkół dotyczącej zarówno samego event marketingu, jak i możliwości 
jego wykorzystania w zarządzaniu szkołą. Badani dyrektorzy wykorzystują mniej 
lub bardziej świadomie elementy event marketingu, natomiast ich działania bardziej 
opierają się na intuicji niż przemyślanej i zaprojektowanej strategii marketingowej. 
Wszyscy badani dyrektorzy organizują w swoich szkołach eventy. Natomiast jako 
główny cel eventów szkolnych respondenci najczęściej wskazywali integrację spo-
łeczności szkolnej (87% badanych). Uwagę zwraca bardzo niski poziom świadomości 
co do wpływu eventów na wizerunek szkoły (26% respondentów). Wart podkreśle-
nia jest  niski stopień przekonania dyrektorów o konieczności promocji szkoły, gdyż 
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liczba respondentów twierdzących, że zdecydowanie jest potrzebna, nieznacznie prze-
kracza połowę badanych. Warto przy tym zauważyć, że 34,5% badanych stwierdziło, 
że są raczej skłonni do uznania takiej potrzeby. Patrząc optymistycznie na wyniki, 
można więc stwierdzić, że 88% dyrektorów widzi, mniejszą lub większą, potrzebę 
promocji szkoły.

Badania wskazują również na większe zainteresowanie dyrektorów społeczno-
ścią wewnątrz szkoły kosztem osób z jej zewnętrznego otoczenia. Jest to kolejny 
aspekt, na który należy zwrócić uwagę. Zarządzanie marketingowe szkołą powinno 
w większym stopniu uwzględniać otoczenie szkoły, a nie skupiać się głównie na utrzy-
maniu lub zbudowaniu zadowolenia aktualnych klientów. W tym aspekcie również 
widać pewien przejaw intuicyjności w działaniu.

Reasumując, wyniki przeprowadzonych badań wykazały skąpą wiedzę dyrekto-
rów szkół dotyczącą eventów i ich roli w zarządzaniu szkołą. Istnieje grupa dyrekto-
rów wykazująca pewien poziom znajomości event marketingu. Jest ona jednak mało 
liczebna i ma raczej nieuporządkowaną, cząstkową wiedzę. Efektem starań dyrekto-
rów należących do tej grupy mogą być działania niemetodyczne, nieplanowane i przez 
to mało efektywne. Dlatego też celowe jest podjęcie działań ukierunkowanych na pod-
niesienie wśród dyrektorów szkół świadomości dotyczącej eventów, która uzmysłowi 
im potrzebę ich stosowania i zmotywuje do aktywności w tym względzie.
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SCHOOL EVENT AS A MARKETING MANAGEMENT TOOL  
FOR THE SCHOOL

Summary: The chapter presents the issues of event marketing in managing a non-profit orga-
nization like a school. The transfer of knowledge is the primary task of the school, but so that 
this process can take place, the school must have the recipients of its offer. During the declining 
population growth, headmasters must recognize that there is a competition among educational 
establishments. Today, every school, regardless of its public reputation, requires marketing 
management. One of the basic features of marketing is to identify and address consumers’ 
needs and provide information about the service. The school’s consumers  – in this case, stu-
dents and parents  – perceive its service subjectively. An element of marketing management 
is the management of episodes which make up the school’s overall impression. Emotional-
ly-charged episodes produce experiences that help to make connections, and to build the brand. 
The perfect marketing tool is school events. They influence perception of the school by produc-
ing experiences and emotions through nurture, learning, and fun. Used as a marketing ploy by 
the school, they build the brand, community, and loyalty. The chapter outlines survey findings 
from a group of individuals responsible for running schools. The questionnaire-based research 
addresses the school’s publicity and image, the platforms for marketing communication, and 
the use of event management.

Keywords: marketing management, school marketing, promoting a school, event marketing
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