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Sport
to
zdrowie
zainteresowanie internautów akcesoriami
sportowymi w okresie wiosennym
Wraz z nadejściem wiosny dla większości z nas rozpoczyna się sezon zwiększonej
aktywności fizycznej. Do efektywnego uprawiania sportu niezbędny jest odpowiedni sprzęt.

Postanowiliśmy prześledzić popularność określonych form aktywnego wypoczynku wśród polskich internautów. W zestawieniu outdoor vs. indoor zdecydowanym zwycięzcą okazał się ten pierwszy.

Już teraz zaobserwować można wiosenne poruszenie i przygotowania do wdrożenia
w życie aktywnych form wypoczynku przez liczną grupę polskich internautów.
Potwierdzają tę tezę analizy ruchu, jaki wygenerowali Użytkownicy serwisu
Okazje.info. Względem okresów zimowych oglądalność kategorii Sport i Zdrowie
wzrosła o ponad 13%. W tym roku, z powodu przedłużającej się zimy przewidywać
należy, że apogeum zainteresowania zakupem sprzętu sportowego dopiero przed
nami.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu stanowią dominującą
grupę wśród internautów. Piękna, słoneczna pogoda zachęca m. in. do joggingu czy
jazdy na rowerze, przez co zajęcia fitness i siłownie ustępują pierwszeństwa aktywnym formom wypoczynku na zewnątrz. Najmniej popularne są sporty zespołowe kategoria produktowa dedykowana akcesoriom i sprzętom do gier zespołowych
wygenerowała zaledwie 12,8% ruchu.
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Sezon rowerowy rozpoczęty!

Od kilku lat wśród Polaków panuje moda na jazdę na rowerze. W tym roku trend ten
zapewne się utrzyma. Spośród wszystkich odsłon kategorii dedykowanych
sprzętom i akcesoriom do uprawniania sportów outdoorowych aż 94% z nich
stanowiły rowery.

Wysokie zainteresowanie zakupem nowego roweru oraz elementów rowerowych
świadczyć może o intensywnych przygotowaniach polskich internautów do
rozpoczęcia sezonu rowerowego. Mniejsza popularność podkategorią profesjonalnej odzieży sportowej wynika najprawdopodobniej z nowego podejścia do tego
sportu. Coraz mocniej upowszechnia się bowiem moda na jazdę rowerem w stroju
codziennym, a nawet eleganckim. Jest ona szczególnie widoczna w dużych
ośrodkach urbanistycznych i nazwana Cycle Chic.

Można wymienić wiele przyczyn popularności rowerów - jazda na nich poprawia
kondycję fizyczną i wpisuje się w modny trend eko. To także dobre rozwiązanie dla
mieszkańców dużych miast, gdyż rower jako środek komunikacji jest niezwykle
ergonomiczny. Pozwala uniknąć problemu ze znalezieniem miejsca parkingowego
oraz konieczności ponoszenia za to opłat, jak również ograniczeń dla ruchu samochodów, które są zmorą wielu pracowników firm zlokalizowanych w centrum
miasta. Rowery miejskie stają się więc poważną konkurencją dla aut i komunikacji
miejskiej. Przyczynia się to do budowania nowego wizerunku rowerzysty, ale przede
wszystkim zapewnia rowerom niekwestionowane zwycięstwo wśród najpopularniejszych sprzętów sportowych.

Potwierdzeniem tego jest duże zainteresowanie rowerami miejskimi wśród Polskich
internautów - wygenerowały one ponad 53% wszystkich odsłon w tej kategorii.
Profesjonalną odzieżą sportową interesują się jedynie ci, którzy od rekreacyjnych
przejażdżek wolą bardziej wyczynowe podejście do tego sportu. Mała popularność
tej kategorii to również potwierdzenie niskiej świadomości Polaków na temat
bezpieczeństwa jazdy - niewiele z nich interesuje się zakupem kasku czy kamizelek
odblaskowych.
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Jaki rower wybieramy?

Top producenci rowerów

Analizy dowiodły, że proces decyzyjny dotyczący kupna roweru opiera się
najczęściej na dwóch kryteriach - dla klientów istotna jest marka oraz rodzaj
roweru. Internauci poszukują modeli, pozwalających na realizację założonych
celów, których wysoką jakość gwarantuje zaufany producent.

W odpowiedzi na rosnący popyt rynek rowerów intensywnie rozwija się. Producenci
starają się sprostać oczekiwaniom różnych grup odbiorców, udostępniając coraz
nowsze modele, zróżnicowane pod względem ceny i funkcjonalności.
Warto zauważyć, że najpopularniejszym wśród internautów jest polski producent
rowerów, firma Arkus & Romet Group. Rowery tej marki wygenerowały aż 1/4
wszystkich odsłon tej kategorii. Wynik ten nie jest niczym zaskakującym. Jest to
bowiem znana marka, z długim, bo ponad 20 letnim stażem na krajowym rynku. Co
więcej, producent ten posiada szeroki asortyment rowerów w atrakcyjnych cenach
i konfiguracjach. Na kolejnych miejscach znaleźli się również znani od lat producenci i dystrybutorzy tego sprzętu. Wniosek jest jeden - renoma producenta jest
ważnym elementem decyzji o zakupie danego modelu.

Rodzaj roweru dość mocno określa jego przeznaczenie. Posiadane przez niego
funkcjonalności zależne są od preferencji docelowej grupy użytkowników, np.
potrzeba jazdy wyczynowej w przypadku bmx` ów czy przeznaczenie rekreacyjne
jeśli chodzi o rowery miejskie. Filtry ceny oraz ilości posiadanych biegów okazują
się posiadać mniejsze znaczenie.
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Napopularniejsze rowery wiosną 2013 roku!
Na ich popularność wpływa z pewnością dostępność modeli w atrakcyjnych cenach.
Potwierdzeniem tego jest fakt, że na 1 i 2 miejscu podium top produktów znalazły się
damskie rowery miejskie w cenie nieprzekraczającej 900 zł.

Wśród 10 top produktów znalazło się 5 rowerów męskich. Żaden z nich nie był
rowerem miejskim, co świadczy o tym, że mężczyźni nie poddali się ogólnie panującej
modzie. Wśród tej grupy internautów najbardziej popularne są tzw. górale.
Oznacza to, że panowie stawiają na bardziej sportowy styl jazdy. Jest to bowiem
sprzęt, który pozwoli na pokonanie bardziej wymagającej trasy, m.in. dzięki
szerszym oponom, lepszej amortyzacji i trwalszej konstrukcji. Warto również
wspomnieć o rowerach crossowych, które będąc hybrydą sportowego roweru
górskiego i turystycznego roweru trekkingowego, zyskały wielu zwolenników
wśród męskiej części polskich internautów.

1 / Romet Turing Exclusive Lux 2012

2 / Arkus Vintage D 2011

Na podstawie analizy top produktów kategorii Rowery dostrzec można odmienne
preferencje zakupowe kobiet i mężczyzn. Rowery miejskie tzw. Holendry, dzięki
swojej różnorodności ram, kolorów i szerokiemu wachlarzowi modnych dodatków
- podbiły serca Polek, zapewniając im nie tylko komfort jazdy, ale również dodając
im stylu.
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3 / Romet Turing Exclusive Lux 2012

4 / Merida Crossway 40-V 2012
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5 / REEBOK MOVE 19

6 / Merida MATTS 5-V 2012
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7 / Wheeler 900 M DISC 2010

8 / Arkus Cross M 2013
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9 / Romet Classic 1000 D 2011

10 / Romet Sonata Lux 2013
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Indoor - Siłownia i fitness
Rowerek treningowy to niekwestionowany lider wśród wszelkich urządzeń
stacjonarnych do ćwiczeń. Jego wysoka pozycja rankingowa nie jest niczym
zaskakującym. Od lat cieszy są on ogromną popularnością. Wpływa to na rozwój tej
grupy produktowej. Obecnie wszyscy zainteresowani jego kupnem posiadają dostęp
do szerokiego wachlarza modeli w różnych cenach i o różnych parametrach,
z przeznaczeniem dla grup użytkowników o odmiennych potrzebach, np. rowerki
pionowe, poziome czy spinningowe. Co więcej, ze względu na swoje niewielkie
gabaryty często stanowi podstawowy sprzęt do ćwiczeń w domu. Potwierdzać to
może duże zainteresowanie rowerkami w niskich cenach, nie przekraczających 700
zł.

Drugim najpopularniejszym urządzeniem spośród szerokiej gamy dostępnych na
rynku sprzętów fitness są orbitreki, których oryginalna nazwa brzmi trenażery
eliptyczne. Umożliwiają one wszechstronny trening, aktywizując wiele grup
mięśniowych. Użytkownik osiąga efekt jednoczesnego ćwiczenia na 3 urządzeniach:
stepperze, rowerku treningowym i bieżni mechanicznej. Orbitreki łączą zalety
trzech innych urządzeń i tym samym dają potrójnie pozytywny efekt. Jest to jednak
sprzęt o dużych wymiarach, z którego najczęściej korzysta się podczas odwiedzin
w profesjonalnych siłowniach. W przypadku orbitreków kryterium niskiej ceny
zdaje się być mniej istotne niż przy zakupie roweru treningowego. Wśród najpopularniejszych trenażerów znalazły się bowiem takie, za które trzeba zapłacić
powyżej kilku tysięcy zł. Pozostałe urządzenia treningowe z tej kategorii nie cieszą
się, aż tak dużą popularnością jak wyżej wymienione.
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1 / Rowerek Falcon SG-911B Sapphire

1 / Sapphire Trenażer S-Walker
SG-070
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2 / Rower treningowy Hop Sport HS 70 R

2 / Kettler Rivo M - Orbitrek
Crosstrainer Advantage
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3 / Rowerek Treningowy HS-2010

3 / Kettler Rivo P - Orbitrek
Crosstrainer Advantage
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Z czym ćwiczyć?
Przygotowując się do treningu polscy internauci nie zapominają o dodatkowych
akcesoriach. Największe znaczenie dla nich posiadają te, które zapewniają komfort
i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń, pozwalając kontrolować ich efektywność.
Najpopularniejszym akcesorium fitness są pulsometry, których podstawowym
zadaniem jest monitoring pracy serca podczas wysiłku. Znaczenie tej informacji
jest nie do przecenienia - racjonalny trening pomaga szybko osiągnąć założone cele
- zdrowotne, wydajnościowe czy ukształtowania sylwetki. Dużym zainteresowaniem cieszą się także stabilizatory, które zabezpieczają przed kontuzją stawów
i wspomagają leczenie przeciążeń. Na ich wysoką pozycję w rankingu wpływać może
fakt, że wzmacniają i usztywniają staw, lecz nie ograniczają zdolności ruchowych,
umożliwiając dalsze ćwiczenia.

Analizy dowiodły, że niewielka grupa polskich internautów interesuje się zakupem
profesjonalnej odzieży sportowej. Z pewnością podyktowane to jest jej wysoką
ceną. Można zatem wnioskować, że mimo zapewnienia wysokiego komfortu, wygody
ćwiczeń i atrakcyjnego wyglądu, konieczność poniesienia dodatkowych nakładów
finansowych, zniechęca do jej zakupu. W przypadku obuwia sportowego producentem, do którego internauci mają największe zaufanie to firma Nike. Jej buty zajęły
1 miejsce zarówno wśród najpopularniejszego obuwia sportowego dla kobiet i dla
mężczyzn.
Warto zauważyć jednak, że o ile mężczyźni przy wyborze obuwia sportowego
sugerują się przede wszystkim jego funkcjonalnością, dla kobiet równie ważne,
a może nawet ważniejsze okazują się walory estetyczne.

39,03%
PULSOMETRY

4,00%

22,16%
STABILIZATORY

PASY ODCHUDZAJACE

7,00%
HANTLE
7,80%

9,01%
KROKOMIERZE

MATY DO ĆWICZEŃ

11,00%
KAMIZELKI

I OBCIĄŻNIKI DO ĆWICZEN

NIKE WMNS AIR MAX 90 325213-300

Nike Air Compel 395822-010
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Sporty zespołowe, rakietowe i rekreacyjne
W pojedynku sportów indywidualnych i zespołowych zdecydowanie zwycięstwo
należy do tych pierwszych. Gry drużynowe oraz sporty rakietowe i rekreacyjne są
mniej popularne, co potwierdzają nasze analizy. Strony im poświęcone są odwiedzane znacznie rzadziej. Spodziewać się jednak można, że w okresie wakacyjnym
zainteresowanie nimi wzrośnie.

Poniższe analizy wskazują, ze najpopularniejszym sportem zespołowym wśród
internautów jest piłka nożna. Ten rodzaj sportu ma szerokie grono sympatyków
w różnym wieku. Uwagę internautów w znacznie mniejszym stopniu przykuwają
akcesoria związane z tenisem ziemnym, siatkówką i koszykówką. Jeszcze mniej popularne są gry zespołowe wymagające większego nakładu finansowego, takie jak np.
squash i golf, którym często przypisuje się etykietę sportów elitarnych.
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podsumowanie

POPULARNOŚĆ WSZELKICH FORM
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU SPRAWIA,
ŻE CORAZ WIĘCEJ Z NAS ĆWICZY

ŻYJEMY INDYWIDUALNIE,
ĆWICZYMY INDYWIDUALNIE

NIEKWESTIONOWANYM ZWYCIĘZCĄ JEST ROWER BUDUJĄ NOWE ŚCIEŻKI ROWEROWE,
ROZWIJAJĄ RYNEK ROWEROWY - NIC TYLKO JEŹDZIĆ

NADAL NAJPOPULARNIEJSZYM SPORTEM ZESPOŁOWYM
POZOSTAJE PIŁKA NOŻNA - NIEDROGI SPORT, ZAPEWNIAJĄCY
ŚWIETNĄ ZABAWĘ I POZYTYWNY WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE
UMIJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY
KONIEC Z WYTARTYMI DRESAMI
I NIEATRAKCYJNYMI KOSZULKAMI UPOWSZECHNIA SIĘ PRAWDZIWA MODA
NA ROWERACH I SALACH FITNESS
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