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Evropejcev meni, da je bila tehnologĳa
lani pomembna za njihovo uživanje v
športu

54%
Več kot polovica Evropejcev je bila leta
2022 bolj telesno aktivna kot leta 2021

Najbolj priljubljeni športi so bili:

3 najpogostejši načini so bili:

Najbolj priljubljene telesne aktivnosti so bile:

Polovica Evropejcev želi
leta 2023 doživeti šport
prek virtualne resničnosti
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Evropejcev je leta
2022 obiskalo
športne dogodke v
živo (+12 odst.
točk v primerjavi z
letom prej)

61%

1/3
Evropejcev se želi leta
2023 podati na bele
strmine in smučati



Na vprašanje, kaj si želĳo videti na stadionu
prihodnosti, so Evropejci odgovorili …

Glasba v živo med
premori/polčasi

02

Aktivnosti za gledalce
(glasovanje za osebo tekme
ali kamera, ki lovi poljube)

06

Stadion
prihodnosti

01
Boljša
infrastruktura
za navĳače
z oviranostmi

03

Možnosti velnesa s
pogledom na igrišče

10

Prodajalne za
nakupovanje na dan
tekme

07

Slušalke za
poslušanje
pogovorov med
trenerji in igralci
v živo

04

Izkušnja virtualne
resničnosti, ki prikazuje
igralčev pogled

05

Okrepčilo ‘vse,
kar lahko poješ’
pred tekmo

08
TV-zasloni na naslonjalih sedežev za
gledanje drugega razvedrila

09



Slovencev je v letu
2022 obiskalo športne
dogodke v živo, 34 %
jih namerava potovati,
da bi to storilo tudi
letos.

60%

Raziskavo Indeks ekonomĳe športa (Sport Economy Index) je opravila agencĳa Ketchum Research & Analytics v imenu podjetja Mastercard. Anketiranje in terensko delo je izvedlo podjetje Vitreous World. Anketiranih je bilo 11.081 ljudi, starejših od 18 let, iz Avstrĳe,
Bolgarĳe, Francĳe, Nemčĳe, Italĳe, s Poljske, iz Slovenĳe, Španĳe, Švedske, Švice in Združenega kraljestva. Anketiranje je bilo izvedeno novembra 2022.
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52%
Slovencev verjame, da se v
tehnologĳi skriva ključ do
bolj vključujoče in
dobičkonosne prihodnosti
športa; 49 % bi jih rado
doživelo športni dogodek s
pomočjo virtualne
resničnosti.



54 % Slovencev je bilo v letu 2022 bolj
telesno aktivnih kot v letu 2021.
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