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142,1 tys.

Mateusz Święcicki to jeden z czołowych dziennikarzy i komentatorów stacji Eleven
Sports. Specjalizuje się w relacjonowaniu spotkań piłki nożnej, szczególnie piłki włoskiej. 
W przeszłości razem z Filipem Kapicą tworzył duet 2AngryMen, który był autorem m.in. 
reportażu o Paulo Dybali czy Gennaro Gatuso.

Na kanale 2AngryMen TV na YouTube nadal publikuje reportaże i materiały wideo. 
W większości realizowane są zagranicą, dzięki czemu Mateuszowi udaje się 
porozmawiać z kluczowymi postaciami w danej historii. 

Stworzył m.in. reportaż o Robercie Lewandowskim, który skierowany był przede 
wszystkim do hiszpańskich kibiców. Podsumowywał najważniejsze wydarzenia z życia 
piłkarza oraz zawierał wywiady z byłymi trenerami i osobami z otoczenie Polaka.

Specjalizuje się w przedstawianiu niezwykłych historii zawodników. Jego filmy 
angażują emocjonalnie odbiorców, którzy doceniają sprawną narrację 
i efekty wizualne.

Od lipca opowiada historie również na TikToku.

TWARZE SPORTU

145,6 tys.

23,9 tys.

MATEUSZ ŚWIĘCICKI



0

5

10

15

20

25

30

35

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

procentowy udział odbiorców

Kobiety Mężczyźni

MATEUSZ ŚWIĘCICKI

TWARZE SPORTU

DEMOGRAFIA FANÓW

85%15%

WYBITNY PREZENTER 
TELEWIZYJNY

SPORTOWY TURYSTA



MATEUSZ ŚWIĘCICKI – AMBASADOR NAJWIĘKSZYCH MAREK

TWARZE SPORTU

Pierwszy z dwóch filmów poświęcony został 
Łukaszowi Fabiańskiemu. Bramkarz żegnający 
się z reprezentacji wspominał wiele boiskowych 
i życiowych sytuacji, których doświadczał 
w trakcie kariery. Film z udziałem Łukasza 
wygenerował 53 tys. wyświetleń.

Drugi z nagranych wspólnie z marką adidas 
materiałów poświęcony został młodemu, 
perspektywicznemu zawodnikowi – Jakubowi 
Moderze. Reportaż opowiadał piłkarską drogę 
Kuby do sportowych sukcesów. Materiał 
łącznie wyświetlono 36 tys. razy. 

ADIDAS REALIZACJA  

adidas to marka z sportowym DNA, która za cel stawia sobie wspieranie 
sportowców i umożliwianie im pokonywania kolejnych szczebli kariery.  
Przed EURO 2020 podjęto decyzję o szerszym zaprezentowaniu historii 
polskich reprezentantów. 

ROCZNY KONTRAKT

AMBASADOR MARKI

ZOBACZ FILM:
LINK

https://www.arskom.pl/
https://bit.ly/3bDdPz4


ZOBACZ FILM:
LINK

FILIP KAPICA – AMBASADOR NAJWIĘKSZYCH MAREK

TWARZE SPORTU

We współpracy z Superbet duet Święcicki
i Kapica odpowiadali za tworzenie contentu
w formie artykułów, treści wideo 
oraz dedykowanych quizów na kanale klienta.

W ramach wspólnych działań na kanale klienta 
ukazało się 20 materiałów filmowych 
oraz 5 quizów opublikowanych na Instagramie 
2AM.

Działania ze znanymi dziennikarzami młodego 
pokolenia pozwoliły Superbetowi na dotarcie 
do nowych grup odbiorców oraz umożliwiły 
utrwalenie wizerunku marki jako 
nowoczesnego, innowacyjnego bukmachera. 

SUPERBET REALIZACJA  

Duet 2AngryMen, czyli Filip Kapica i Mateusz Święcicki współpracowali 
z legalnym bukmacherem Superbet, tworząc na zamówienie klienta 
merytoryczne treści piłkarskie w mediach społecznościowych.

2021

LOKOWANIE 
PRODUKTU

https://bit.ly/3bDdPz4
https://www.arskom.pl/


MOŻLIWE DZIAŁANIA: MATEUSZ ŚWIĘCICKI

INNE DZIAŁANIA

Dotarcie do ogromnych rzeszy fanów 
poprzez YT wciąż stanowi kluczowe 

narzędzie w promowaniu marki. 
W ramach współpracy możliwe jest 

lokowanie produktowe, udział w akcjach 
marki czy dedykowane serie video.

Wykorzystanie profili w social mediach 
do dedykowanych postów, lokowania 
produktu, organizacji konkursów, serii 

contentowych i szerokiego angażowania 
ich stałych odbiorców.

Współprace ambasadorskie wspierające 
start nowych produktów lub 

uwiarygadniające już 
istniejące. Wykorzystanie wizerunku 

i szeroka aktywność eventowa oraz SM.

LOKOWANIE W RAMACH 
KANAŁU YOUTUBE

AKTYWNOŚĆ W SOCIAL MEDIA AMBASADOR MARKI



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wszystkie prezentowane pomysły, informacje oraz badania i dane zawarte w prezentacji, stanowią wartość autorską 

ARSKOM SPORT BROKERS SP. Z O.O., są poufne i nie mogą być udostępnianie, rozpowszechniane bądź realizowane bez 

pisemnej zgody ARSKOM SPORT BROKERS SP. Z O.O.
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