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Vezetői összefoglaló
A nyitómérkőzés közeledtével a labdarúgó-Európa-baj
nokság körül egyre nagyobb a médiafigyelem. Az idei
évben március 15. és május 15. között az online térben
megjelent összes labdarúgáshoz köthető tartalom (cikk,
komment stb.) darabszámának közel 5%-a volt közvetlenül
az Európa-bajnoksághoz köthető a rendező országokban.
A több mint 217 ezer tartalom közül a legtöbbet német
nyelven tették közzé, ezt követi a magyar, majd az angol
nyelvű megjelenések darabszáma. Magyar nyelven az
április 5-i héten majdnem háromszor annyi említést
tettek közzé a témában, mint bármely más vizsgált nyelv
esetében. A rekordszámú megjelenés elsődleges oka a
100%-os nézői részvétel vállalása az UEFA felé, amelynek
értelmében a Puskás Aréna lehet az egyetlen helyszín, ahol
teltház előtt rendezik meg a mérkőzéseket.

A sentimentre, vagyis az érzelmi tölteten alapuló ún.
Brand Health Index (BHI) mutatószáma alapján a rendező
országok az Euro 2020-szal kapcsolatban meglehetősen
eltérően vélekedtek az online térben. Semleges érzelmeket
mutattak a témával kapcsolatban a német-, az olasz- és
a spanyolajkúak, dán, illetve angol nyelven publikálták
arányaiban a legtöbb pozitív tartalmat. Az orosz és
a holland mögött a harmadik legnegatívabb BHI-vel
rendelkező nyelv a rendező országok között a magyar.
A témához kapcsolódóan az online térben Romániában
volt a legnagyobb a nők aránya (24,7%), míg a legtöbb
vonatkozó online cikket Németországban publikálták.
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Bevezetés
Ahogy a köznyelv kissé cinikus mondása tartja: „tízmillió
futballedző országa vagyunk”. Azt, hogy sportszakmai
tekintetben hányan értenek igazán hazánkban a labda
rúgáshoz, nehéz lenne megválaszolni. Annyi biztosan
állítható, hogy jóval kevesebben, mint amennyien különböző
formában és stílusban napról napra véleményt nyilvánítanak
róla. Ahogy a labdarúgó-Európa-bajnokság (továbbiakban:
Eb vagy Euro 2020) június 11-én Rómában megrendezendő
nyitómérkőzése és az azt négy nappal követő első
budapesti mérkőzés közeledik, a véleménynyilvánítási
kedv is töretlenül növekszik. Mindezt csak tetézi, hogy a
magyar labdarúgó-válogatott 2016 után ismét kvalifikálta
magát az eseményre, és a legutóbbi két világbajnokságot
megnyerő francia (2018), illetve német (2014) válogatott
mellett, az Európa-bajnoki címvédő portugálokkal került egy
csoportba.
Az idei Eb szervezői szempontból nemcsak azért külön
leges, mert a logójában szereplő „2020” helyett egy évvel
később rendezik meg, hanem azért is, mert a megszokott
egy – esetenként kettő – házigazda helyett, most 10 ország
ad otthont a mérkőzéseknek. A helyszínek között ott találjuk
a két éve átadott budapesti Puskás Arénát is.

A kutatók izgalmas kérdésekre keresték
a válaszokat:
■■ Hol beszéltek a legtöbbet az Eb-ről?
■■ Hogyan ítélték meg az egyes rendező országokban
a nyár kiemelkedő eseményét?

Az UEFA által rendezett torna szervezése körül nagy volt
a bizonytalanság. A 2020-ban Európában is megjelent
Covid-19-járvány miatt egy évet tolódott az időpont,
változtak a helyszínek és kétséges volt az is, hogy nézők
előtt zajlik-e az esemény. A döntés végül tavasz közepén
megszületett: szigorú feltételek mellett ugyan, de nézők
előtt rendezik meg a találkozókat, minden stadionra
vonatkozó egységes nézőszámkorlát nélkül. Utóbbi azt is
jelenti, hogy az UEFA a rendező országok kezébe adta a
döntés jogát annak kapcsán, hogy a teljes kapacitás hány
százalékában vehetnek részt szurkolók a mérkőzéseken. A
budapesti Puskás Aréna az egyetlen helyszín, amely teljes
kapacitással, azaz több, mint 67 ezer ember befogadása
mellett vállalta a rendezést. Ahogy a labdarúgás, a
politika és a járványhelyzetre vonatkozó intézkedések
külön-külön is megosztják az emberek vélekedését, ez a
bejelentés e három tényező elválaszthatatlan elegyeként,
sok sportszerető számára feladta a leckét. A legtöbben
nem tudták, hogy örüljenek-e a lehetőségnek, vagy inkább
kétkedve fogadják a hírt.

A PwC Magyarország sporttanácsadói és a SentiOne online
listeninggel foglalkozó csapata hosszú évek óta dolgozik
együtt kutatásokban, több iparágban is. 2021 tavaszán a
fenti kérdéseket vizsgálták közös elemzésükben, miközben
számos egyéb izgalmas felvetésre is választ találtak az Euro
2020 körüli online beszélgetésekben.

■■ Hogyan viszonyult a magyar társadalom általános
megítélése a többi rendező országokhoz képest?
■■ Van-e összefüggés a stadionok maximális kihasználtsága
és az említések száma vagy a megítélés között?
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A kutatás módszertana
A kutatás alapját a SentiOne online listening rendszerből
származó adatok és a felület automatikusan generált sta
tisztikája adta. A PwC és a SentiOne kutatócsapata által
készített elemzés azokat a 2021.március 15. és május
15. közötti, a rendező országok anyanyelvén1 publikusan
közzétett online tartalmakat (pl. cikkek, posztok, kom
mentek, továbbiakban: említés) elemezte kvantitatív mód
szerekkel, amelyekben megjelennek az Európa-bajnokság,
a rendező ország és/vagy a helyt adó stadion megnevezései
és szinonimái. Mivel a találatoknak tartalmaznia kell a
rendező ország, város vagy stadion megnevezését, a
koncentráltabb találatokat vettünk górcső alá.

Az elemzés két részből áll: a kutatók elsőként össze
hasonlították a vizsgált nyelvek tartalmait darabszám,
érzelmek, és becsült elérés alapján. Ezek mellett
megvizsgálták a nemek (továbbiakban: gender) közötti
megoszlást, az Eb tartalmak arányait az összes online
tartalomhoz mérve, illetve vizsgálták a stadion maximális
telítettsége és a megítélés közötti összefüggéseket. A
kutatás második részében pedig rendező országokra bontva
elemezték az adott nyelven publikusan közzétett Európabajnoksággal kapcsolatos tartalmak főbb jellegzetességeit.

1 A
 kutatást angol, azeri*, dán, holland, magyar, német, olasz, orosz, román, spanyol nyelvű adatok alapján készítettük.
*az azeri nyelv a SentiOne rendszerében csak részben támogatott, ami azt jelenti, hogy a találatokat csak azokra a témákra gyűjti be, amelyre
projektet hoztak létre a rendszerben, az adatbegyűjtés több ideig tart, a források adatbázisa nem teljes, valamint a sentiment és gender
felismerés nem minden esetben működik a tartalmakra.

Megosztó, de miért? – A labdarúgó-Európa-bajnokság megítélése a rendező országokban

5

Összehasonlító elemzés
A 2021-es Európa-bajnokság rendhagyó az előző évekhez képest. Tíz ország, tíz nyelv, megannyi kulturális különbség, egy
azonban közös, a futball népszerűsége. Kutatásunk célja bemutatni, hogy a megváltozott körülmények milyen érzelmeket
váltottak ki az online térben.
Az elemzés első részében a kutatók négy adat mentén elemezték és hasonlították össze
a különböző nyelveken közzétett tartalmakat a vizsgált időszakban:

Említések száma
(darab)

Becsült elérés
(darab)

Az Európa-bajnoksággal kapcsolatos kifejezések
(„Európa-bajnokság”, a rendező ország és/vagy
a helyt adó stadion megnevezései és szinonimái)
hányszor jelentek meg az online térben a publikusan
közzétett szöveges tartalmakban, például cikkekben,
posztokban, kommentekben, tweetekben, fórum
hozzászólásokban stb.

Az Európa-bajnoksággal kapcsolatos kifejezések
hány alkalommal jutottak el a felhasználókhoz, vagyis
mekkora egy téma népszerűsége.

Stadionkapacitás
(%)

Brand Health Index
(BHI-skála, 0-1)

A teljes befogadóképességének hány százalékában
fogadnak szurkolókat a mérkőzéseken.

Az Európa-bajnoksággal kapcsolatban milyen
a pozitív és negatív vélemények egymáshoz
viszonyított aránya, vagyis a téma megítélése.

Ezek alapján meg lehet mondani, mely nyelveken beszélnek az Európa-bajnokságról a legtöbbet,
kiket érdekel a téma a leginkább, és hogyan vélekednek a bajnokságról.
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Stadionkapacitás

Említések
száma (db)

4 927
OROSZ

190

22,8
0.44

37

0,6
0.46

25-33%

229

4,9
0.52

25-33%

47

2,4
0.69

25-33%

761

11,4
0.81

25%

3 131
DÁN

12,7

22%

40 463
ANGOL

124

0.30

29 338
ROMÁN

28,2

100%

17 220
SPANYOL

488

0.24

6950
OLASZ

7,8

25-33%

55 254
NÉMET

1

BHI
(skála, 0-1)

0.15

51 758
MAGYAR

Lakosságarányos
becsült elérés
(elérés/fő)

50%

7 827
HOLLAND

Becsült elérés
(millió)

75

12,8

25-33%

0.82

A grafikai összehasonlításban az azeri adatok nem szerepelnek, mert az adatgyűjtés nem volt teljes körű
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Az adatok nem férnek be egy stadionba
A kutatás során 216 868 darab említést elemeztünk,
amelyek képzeletben megtöltenék mind a Wembley Aréna
90 ezres, mind a német Allianz Aréna 75 ezres és a Puskás
Aréna 67 ezres nézőterét. Az Euro 2020 mérkőzéseit az
országok jelentős nézői korlátozások mellett rendezik meg.
Az UEFA március 17-én jelentette be, hogy az országoknak
áprilisban meg kell adniuk, milyen arányban engednek be
szurkolókat a stadionokba. A rendező országok eltérő, 22%
és 100% közötti értékeket határoztak meg. A németországi
Münchenben található Allianz Arena a legkevesebb,
mindössze 22%-os telítettséget vállalt. Az angliai Wembley
Stadiumban a nézőtér 25%-át tölthetik meg, míg az olasz,
spanyol, román, dán és holland stadionok férőhelyének 2533%-át foglalhatják el a szurkolók. Ennél magasabb, 50%os telítettségi arányt az azerbajdzsáni Baku és az orosz
szentpétervári stadionban határoztak meg. Magyarország
az egyetlen, ahol nem alkalmaznak korlátozást, tehát
a Puskás Aréna teljes befogadóképessége a szurkolók
rendelkezésére áll.
A vizsgált adatok alapján megállapítható, hogy a telítettség
arányának változatossága nincs egyenes összefüggésben
az említések számával, vagy a megítéléssel.

A legtöbb tartalom németül születik, mégis a
spanyol net van tele az Eb-vel
A több mint 217 ezer említés nem egyenletesen oszlik meg
az országok között. A legtöbb tartalmat német nyelven
tették közzé, ezt követi a magyar említésszám, majd a
harmadik helyen az angol nyelvű tartalmak következnek. A
német és angol nyelvű lakosság mérete megmagyarázhatja
az első és harmadik helyezést, a magyar említésszámot
azonban a 100%-os stadionkapacitás körüli médiafelhajtás
okozhatja.
A negyedik legtöbb tartalom román nyelven született, ezt
követik a spanyol tartalmak. A hatodik helyen a hollandok,
hetediken az olaszok, majd utolsó előtti helyen az oroszok
szerepelnek. A lista végén a dánok helyezkednek el, a
hozzávetőlegesen 3 ezer említésükkel.
Annak ellenére, hogy a spanyol nyelvű tartalmak darabszám
tekintetében csak az ötödik helyezésre voltak elegendőek,
mégis spanyol nyelven tették közzé arányaiban a legtöbb
Európa-bajnoksággal kapcsolatos tartalmat. Ez azt
jelenti, hogy a SentiOne által begyűjtött összes spanyol
tartalomban található arányaiban a legtöbb Eb-vel
kapcsolatos beszélgetés.

Említések száma a vizsgált országokban (darab)

4 927

40 463

3 131

7 827

55 254

51 758
29 338

6 950
17 220
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Nem a mennyiségtől függ mennyire népszerű az
Euro 2020

1-0: dánul szeretjük - oroszul kevésbé
Az Euro 2020 megítélését a Brand Health Index (BHI)
mutatószám segítségével lehet meghatározni a vizsgált
nyelveken. A BHI mutatószám a sentimenten, vagyis az
érzelmi tölteten alapul; a SentiOne minden nyelvre egyedileg
alkotott algoritmusa segítségével automatikusan besorolja
az említéseket pozitív, negatív és semleges kategóriákba.
A BHI egy arányszám, amely azt mutatja meg, hogy milyen
a téma megítélése. A 0-0.4 közötti BHI esetén negatív
megítélésről, 0.4-0.6 között semleges érzelmekről, 0.61 között elhelyezkedő BHI esetén pozitív vélekedésről
beszélhetünk.

Az említések számában a német, magyar és angol nyelvek
voltak a dobogósok, viszont ennél lényegesebb lehet
megvizsgálni ezeknek a tartalmaknak a becsült elérését,
hiszen az még pontosabb képet festhet a téma körüli
aktivitásról. A becsült eléréssel lehet ugyanis mérni egy
téma népszerűségét az online térben.
Annak ellenére, hogy említésszámban az orosz nyelvű
találatok az utolsó előtti helyen szerepeltek, mégis ezek a
tartalmak értek el a legtöbbször a netezőkhöz. A majdnem
5 ezer tartalommal több mint 1 milliárd alkalommal
találkozhattak a felhasználók, köszönhetően elsősorban a
vk.com-nak, amely az oroszok legkedveltebb social media
platformja. Elérésben a második helyet az angol tartalmak
foglalták el, a képzeletbeli dobogó harmadik fokán a holland
tartalmak végeztek. Ezek szerint tehát az Eb orosz, angol,
és holland nyelven a legnépszerűbb.

A rendező országok az Euro 2020-szal kapcsolatban
eléggé eltérően vélekedtek az online térben. A semleges
érzelmeket képviselték a témával kapcsolatban a német-, az
olasz- és a spanyolajkúak.
Dán és angol nyelven publikálták arányaiban a legtöbb
pozitív tartalmat Európa-bajnokságról. A legnegatívabb BHIvel rendelkező nyelvek sorrendben az orosz, a holland és a
magyar. Az adatok alapján tehát a dánok szeretik leginkább
a témát, az oroszok a legkevésbé.

A dobogósokat a népszerűségi sorrendben a spanyol,
a német, a magyar és a dán tartalmak követték.
Annak ellenére, hogy románul a negyedik legnagyobb
mennyiségben beszélgettek az Eb-ről, elérésben az utolsó
előtti helyet érték csak el. Az Euro 2020 tartalmak olasz
nyelven érték el a legkevesebbszer a felhasználókat a
vizsgált nyelvek közül.

Pozitív és negatív említések a vizsgált nyelvterületeken (%)
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Dán

27

10

Román

23

4

Angol

19

19

Olasz

17

12

Spanyol

14

16

Német

13

50

Orosz

9

18

Magyar

8

7

Holland

2

Megosztó, de miért? – A labdarúgó-Európa-bajnokság megítélése a rendező országokban

9

Országokra lebontott elemzés
A magyar nyelv az élmezőnyben

10

Magyar nyelvű említések
6000

4000

Az említett héten, a legnépszerűbb
poszt a Telex Facebook-posztja volt,
miszerint: „Hazánk lehet az egyetlen
olyan Eb-helyszín, ahol ezt engedik”.
A beszélgetések platformját tekintve,
a magyarok 47%-ban a Facebookon,
44%-ban a weboldalakon, és csupán
7%-ban a blogokon osztották meg
az Eb-vel kapcsolatos véleményüket,
meglátásaikat. A teljes időszakban
a már említett Telex-posztot követve
a második legtöbb becsült eléréssel
rendelkező poszt az nlc.hu posztja volt,
melyben Cristiano Ronaldo Budapestre
költözése volt a téma.

05.15.

05.10.

05.03.

04.26.

04.19.

04.12.

04.05.

2000

03.29.

Magyarul az április 5-i héten majdnem
háromszor több említést tettek közzé
a témában, mint bármely más vizsgált
nyelv esetében. A rekordszámú
tartalommennyiség mögött két fő
téma állt: egyrészt, április 7-ig kellett
választ adni az UEFA-nak, hogy a
stadionok befogadóképességét mek
kora százalékban határozzák meg.
A magyar nyelvű online médiában
és véleményekben a netezők össze
függést véltek felfedezni Orbán Viktor
április 6-i bejelentése (amelyben
közölte, hogy az itthon beoltottak
száma elérte a 2,5 millió főt) és akö
zött, hogy Magyarország is Euro 2020
helyszín lesz. Másrészt, a magyar
kormány ezen a héten kommunikálta
döntését, miszerint nem korlátozzák az
Európa-bajnokság ideje alatt a Puskás
Aréna befogadóképességét, azaz a
szurkolók a létesítmény kapacitásának
100%-át igénybe vehetik.

8000

03.22.

Míg német nyelven kiegyenlítődött
a pozitív és negatív érzelmi töltetű
tartalmak aránya, addig a magyar
nyelvű említések érzelmi töltete 74%ban volt semleges, 18%-ban negatív,
és 8%-ban pozitív. Amennyiben
az Euro 2020 a téma, a magyar
internethasználók kétszer annyian
reagáltak negatív érzelmekkel, mint
pozitívakkal. A vizsgált nyelvek közül
csak magyar nyelven volt szembetűnő
kicsúcsosodás.

Említések száma a vizsgált országokban (darab)

03.15.

A két hónapos vizsgálati időszakban
rengeteg Eb-vel kapcsolatos beszél
getést publikáltak a felhasználók az
online térben magyar nyelven. A több
mint 51 ezer említést, csak az 57 ezer
német nyelvű adat előzte meg.

A nemek összehasonlításában,
magyar nyelven volt az egyik
legmagasabb a női hozzászólók
aránya. Általánosságban elmondható,
hogy az Európa-bajnokság inkább
maszkulin téma az online térben.
Viszont a gender szerint beazonosított
szerzők által írt magyar tartalmak 22%át női netezők írták. Ennél magasabb
női arány csak a román nyelvű
tartalmakban van jelen (24%).
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Kép forrás: 444.hu
A magyar válogatott játékosai ünneplik a 2-1-es győzelmüket
a Horvátország elleni Eb-selejtező végén a Groupama Arénában
2019. március 24-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A magyar nyelvű online említésekben
leggyakrabban megjelenő szavakat
bemutató szófelhő jól ábrázolta,
hogy az Eb a koronavírus-járvánnyal
összefüggő témaként volt jelen. A
„hajrá” szó intenzív megjelenése
tükrözte a futball szeretetét és a
szurkolók lelkesedését.
A magyar nyelvű említések nemcsak
darabszámban, hanem népszerű
ségben is kiemelkedtek a vizsgált
nyelvek közül. Megállapítható, hogy a
koronavírussal kapcsolatos tartalmak
inkább negatív irányba terelték a
megítélést, de a szurkolók lelkesedése
töretlen.

Megosztó, de miért? – A labdarúgó-Európa-bajnokság megítélése a rendező országokban
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Angol nyelven érdekes és népszerű az Eb
Az angol nyelvű kutatásban nem
csak egy helyszín és stadion vett
részt, hiszen a rendező Egyesült
Királyságban Angliában a Wembley
Stadium, Skóciában pedig a
Hampden Park nyújt helyet az Európabajnokságnak.
A rendező országok közötti össze
hasonlításban több szempont szerint
is a dobogón helyezkedtek el az angol
nyelvű tartalmak. Az említésszám,
az elérés és a pozitív megítélés
tekintetében is az élmezőnyben jártak
az Eb-s tartalmakat illetően, hiszen
angol nyelven több mint 40 ezer
említést tettek közzé, ami közel 762
millió elérést generált. Ezek mellett
az érzelmekkel teli említések 82%-a
pozitív és csupán 18%-a negatív. Az

internetezők angol nyelven szerettek az
Euro 2020-ról beszélni, és kifejezetten
érdekelte őket a téma.
Ezen említések közel felét (45%-át) a
Facebookon tették közzé a netezők,
23%-ban pedig a Twitteren beszél
gettek angol nyelven. A becsült
elérés alapján a legnépszerűbb a

Facebookon a Bleacher Report
Football visszaszámláló posztja volt,
miszerint már csak 50 nap van hátra az
Euro 2020-ig.
Az angol nyelvű találatok minden
szempontból – megítélés, népszerűség
és tartalommennyiség tekintetében is –
az élmezőnyben helyezkedtek el.

Németül született a legtöbb cikk
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Bár a legszorgalmasabb tartalom
gyártó website-ok listáján a fenti
három portál győzedelmeskedik, a
saját social media csatornáikkal sokkal
hátrébb vannak a sorban. Becsült

Megállapítható tehát, hogy a vizsgált
nyelvek közül a német újságírók voltak
a legszorgalmasabbak az Eb-vel
kapcsolatos hírek közlésében.

Cikkek megoszlása a vizsgált országokban (darab)

03.22.

A forráseloszlás alapján a tartalmak
jelentős része (79%) különböző hon
lapokon született; a többi vizsgált
országhoz képest itt a legmagasabb a
honlapokon publikált tartalmak száma.
Ezeknek a jelentős része cikk volt:
összesen 30 082 cikket publikáltak
a foci-Eb-ről a honlapok. A legtöbb
cikk a focus.de oldalon jelent meg,
ahol összesen 705 cikket hoztak le.
Abban az esetben, ha a kommentek
darabszámát is hozzávesszük a cikkek
darabszámához, a focus.de a harmadik
helyre csúszik vissza (2441 db cikk
+ komment), az első helyet a web.de
foglalja el 4347 említéssel, második
pedig a welt.de 3197-tel.

elérés alapján ezen a listán ugyanis
az első három helyet a Sportschau, a
Der Spiegel és a Borussia Dortmund
Twitter csatornája foglalja el, utóbbi
jelenleg „Kupagyőztesek 2021” néven
publikál a Twitteren.

03.15.

Német nyelven több mint 57 ezer
említést generáltak a netezők a futballEb-ről a vizsgált időszakban, és ezek
a beszélgetések 189 milliós elérést
generáltak. A legtöbb említés április
23-án jelent meg, ekkor lett biztos,
hogy München a szervező városok
között marad.

Megosztó, de miért? – A labdarúgó-Európa-bajnokság megítélése a rendező országokban

Románul voltak a leglelkesebbek a nők
A román nyelvű beszélgetések
volumene volt a negyedik legnagyobb
a vizsgált országok között. Ez az a
nyelv, ahol a beszélgetésben résztve
vők között a legnagyobb volt a nők
aránya (24,7%).
Az egyik nagy elérésű felhasználó az
Euro 2020 egyik nagykövete, Gabriela
Szabo olimpikon atléta volt, aki lelke
sen posztolt áprilisban arról, hogy
részt vett az Euro 2020 sorozat első
eseményén, a Trophy Touron, és „már
csak 50 nap van hátra a foci Eb-ig”.
Ezen kívül az újságírók között is
magas a nők aránya román nyelven.
A capital.ro női újságírója például az
egyik legolvasottabb cikkében arról

írt, hogy mennyi pénzt különítettek el
a helyi költségvetésből a szervezésre
és a stadionra, hogy milyen szabályok
betartásával lehet majd a meccsek
re látogatni, illetve, hogy a Román
Labdarúgó-szövetség (FRF) kérvényez
te, hogy növeljék 50%-ra a stadion
kihasználtságát. A banatulazi.ro oldalon
pedig csak női újságírók cikkeztek
az Eb-ről, többek között arról, hogy
az „Eb egy kísérlet” arra, hogy vajon
újra lehet-e már indítani a közösségi
programokat az országban.

Az említések nemek szerinti
megoszlása román nyelvterületen

1129

említés

Az adatok tehát azt mutatták, hogy a
román nyelvű tartalmak szerzői között
volt a legmagasabb a nők aránya,
így ezen a nyelven viszik leginkább a
híreket a nők a foci-Eb-ről.

3443

említés

Az orosz helyi social media felületen történt a legtöbb említés az Eb-ről
Az orosz említések Brand Health Index
értéke mindössze 0.14, ezzel elnyerve
a téma legnegatívabb megítélésének
díját. Annak ellenére, hogy az oroszok
keveset beszélgetnek az az online
térben az Euro 2020-ról, mégis az
általuk generált 5 ezer említés jutott
el a legtöbbször az emberekhez
a vizsgált időszakban, 1,1 milliárd
alkalommal.
A számokat tekintve ez azt jelenti,
hogy mindössze egy darab említés
átlagosan 230 ezerszer jutott el az
online tér szereplőihez.
Az említések forrásánál is szokatlan
eredmény rajzolódott ki. A
beszélgetések 83%-a (4081 db
említés) – az orosz social media
felületen, a VK- social network-ön
történt. A Facebookhoz hasonló
platformon az említések több mint
fele negatív hangvételű volt, amely
nagyban hozzájárul a 0.14-es BHI
kialakulásához.

Az említések forrásainak megoszlása az orosz nyelvterületen (darab)

vk.com 319
tass.ru

2198

98

autoreview.ru

19 51 8

proactions.ru

10 53 9

instagram.com

1564

13 44 3

pozitív
semleges
negatív

Az orosz VK social media felület
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A hollandoknak elege lett a zárt kapus meccsekből
Ez alapján is egyértelmű, hogy az
Eb-ről szóló beszélgetéseket nem
lehet a koronavírus-járványtól és így a
politikától elválasztva kezelni.

A holland nyelvű említések időbeli megoszlása (darab)
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Ez a nap május 3-a volt, amikor a Wij
zijn Ajax Amsterdam – vagyis az Ajaxcsapat hivatalos oldalán megjelent
egy poszt arról, hogy Hugo de Jonge
miniszterelnök-helyettes, valamint
egészségügyi, jóléti és sportminiszter
a csapat körmére nézett, ugyanis
május 2-án az Ajax elsöprő győzelme
után a stadion parkolójában önfe
ledt ünneplés vette kezdetét.
Több ezer lelkes szurkoló tömörült
össze. Az egészségügyi miniszter
szerint a drukkerek viselkedése a
járványhelyzetben felelőtlen volt, és
nem véletlenül tartották zárt kapuk
mögött a meccset. A kommentelők
több alkalommal is felhozták, hogy az
Eb-t bezzeg meg lehet majd tartani
szurkolókkal, bár csak a maximális
kapacitás 25-33%-áig.

Ez a poszt igen élénk beszélgetést
generált, több mint 800 komment
született alatta, amelynek 10%-a kife
jezetten Hugo de Jonge személyére
vonatkozott, és az elmúlt másfél évben
hozott döntéseit és intézkedéseit
véleményezte, leginkább negatív
hangvételben.

03.22.

A holland nyelvű tartalmak volumenben
és megítélésben a középmezőnyben
vannak, becsült elérésben pedig a
dobogós harmadik helyet szerezték
meg. De mi mozgatta meg őket a
legjobban? Az időbeli eloszlásban
pontosan meg lehet jelölni azt a
napot, amikor felrobbant az internet a
hollandoknál Eb-ügyben.

A dánok keveset beszéltek az Eb-ről de azt jó hangulatban tették
A dánok a mezőny élén végeztek, már
ami az Eb megítélését illeti. Annak
ellenére, hogy az egyik legkevesebb
említésszám történt az online térben
dán nyelven a témáról (3131 db
említés), 0.83-as Brand Health Index
alapján a második helyet foglalja el
pozitív és negatív említések arányát
vizsgálva.

A top 3 forrás a Facebook, a Twitter,
valamint egy helyi futball hírportál
is, a bold.dk. Az említések közel
kétharmadának a Facebook adott
felületet, különböző televíziós
sportcsatornák hivatalos oldalain,
valamint egyéb futballrajongóoldalakon.

A dán említések Brand Health Indexe

Az említések érzelmi töltete alapján
a dánok többsége izgatottan és
lelkesedéssel várja az Eb-t.

Forrás: SentiOne rendszere
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Az olaszok többféle platformon is kifejtik az eltérő véleményüket
Április 13-án az olasz kormány en
gedélyezte, hogy a szurkolók
25%-a élőben vehessen részt az
Eb-meccseken a Római Olimpiai
Stadionban. A római nyitó találkozó
több említési csúcsot is generált,
például az időpont visszaszámlálása
kapcsán. Ezek a hírek, valamint az
egyéb említések (6950 db) több
mint fele a social media felületeken
történt. A legtöbbet (2306 db említés)
a Facebookon beszéltek az Eb-ről az
emberek, illetve többnyire különböző
rajongói oldalakon tettek említést a
témával kapcsolatban. Második helyen
a hdblog.it weboldal (1013 db említés)
állt, a dobogó harmadik helyén pedig
a Twitter volt, 776 db említéssel.

Az olasz említések forrásainak megoszlása
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Spanyolul égett a Twitter a helyszínváltozás miatt
A spanyol nyelv esetében izgalmas
volt, hogy itt volt a legmagasabb
az Eb-téma lefedettsége az összes
tartalomhoz viszonyítva. Illetve ezen
a nyelven volt a legmagasabb a
Twitteren megjelent tartalmak aránya
is (49,8%), ez több mint 8500 említést
jelent. Az ezekre érkezett interakció
számok is igen magasak voltak: 11
711-en retweeteltek, és 87 192-en
nyomtak rá a szívecskére.
A legnépszerűbb tweetet David de
Gea (@D_DeGea), a spanyol válogatott
kapusa osztotta meg: az új mezét
mutatta meg benne a rajongóknak,
azt kérdezte a rajongóitól, hogy
„hogy tetszik a második Euro2020as szettem?”. A tartalmat 300-an
retweetelték, és közel 7 ezer like-ot
zsebelt be vele, több mint 13 milliós
követőbázisától.

Minden megjelent tartalmat egyben
vizsgálva a híres MARCA sportlap
Twitter csatornája (@marca) járt az
élen, ahol 35 alkalommal tweeteltek
az Eb-ről két hónap alatt, vagyis
átlagosan majdnem minden második
nap megosztottak valami információt.
Érdekes összevetni, hogy míg David
de Gea egyetlen tweetjével tudott
közel 7 ezer like-ot gyűjteni, addig a
MARCA ugyanennyi like-ot szerzett,
de 35 tweettel. A retweet számuk
viszont sokkal magasabb volt (több
mint 1300).

A SentiOne szófelhője azt is meg
mutatta, hogy ebben a 8500
tweetben mely szavakat használták
a legtöbbször a felhasználók, itt
megjelennek az „Ayuso” és „Sevilla”
szavak, a kontextus pedig az,
hogy nem viszik Izabel Díaz Ayuso
polgármester városába, Madridba
a meccseket, hanem Sevilla lesz az
Eb-nek otthont adó lokáció. Vagyis a
spanyolokat nagyon is érdekelte és
megmozgatta a helyszínváltozás.
Az adatok alapján tehát a spanyol
nyelvű tartalmaknál nagyon
népszerű volt a Twitter csatornája,
és megmozgatta az érdeklődőket az
országon belüli helyszínváltozás.

Megosztó, de miért? – A labdarúgó-Európa-bajnokság megítélése a rendező országokban
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Egy azeri riporter lány szerint jó nehéz az Euro 2020 kupa
Az azeri nyelv lefedettsége nem teljes
körű a SentiOne adatbázisában, így
viszonylag korlátozottan álltak ren
delkezésünkre adatok. A 158 db
említés 900 ezer alkalommal ért el
a felhasználókhoz. Az említések
57%-a az Instagramon jelent meg.
Népszerű volt például Farida Abdulla
azeri tévés és rádiós riporter-újságíró
posztja, aki a stadionban fotózkodott
a kupával és az Eb kabalafigurájával,

Skillzyvel. Posztjában azt írta, hogy
„megkérdeztem Skillzyt, hogy elbírja-e
a 8 kg-s kupát, de csak rázta a fejét”.

Farida Abdullát 31 ezren követik, ez a
posztja az átlagosnál jobban teljesített,
közel 700-an like-olták.

Összegzés
A kutatás eredményeit összegezve elmondható, hogy a
közelgő Eb nagy visszhangot váltott ki az online térben. A
legtöbb említés német nyelven történt, közel 57 ezer darab.
Ennek hátterében húzódik az is, hogy az említések mintegy
20%-át generálta az Európa-bajnokság után visszavonuló
német szövetségi kapitány, Joachim Löwről, valamint az ő
helyére érkező Hansi Flickről szóló tartalmak.
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A dánok viszonyultak a leginkább pozitívan a témához, az
oroszok a legkevésbé. Az orosz és holland után a magyar
nyelvterületen generálódott arányaiban a legtöbb negatív
hangvételű tartalom. Összehasonlítva a rendező országok
által meghatározott kihasználható stadionkapacitást
és a Brand Health Index számait, nem volt kimutatható
összefüggés a két vizsgált paraméter között annak ellenére
sem, hogy a negatív hangvételű hozzászólások között
több nyelven is történt megjegyzés az engedélyezett
stadionkapacitást illetően.
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A PwC-ről

A SentiOne-ról

A PwC tagvállalatok a világ 155 országában jelenlévő
PwC-hálózat tagjai, amely mintegy 284 ezer szakértő
segítségével nyújt minőségi könyvvizsgálati, adótanácsadási
és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat. Magyarországon az
utóbbi terület dinamikusan növekvő ágazata a Sport üzleti
tanácsadás, amelynek szakértői hat fő területen nyújtanak
megoldásokat:

A SentiOne a világ egyik vezető online listening és AI
ügyfélszolgálat-automatizálási platformja. A felület
globálisan figyeli és összegyűjti az interneten található
publikus említéseket a portálokról, fórumokról, blogokról,
közösségi média felületekről és értékelő oldalakról. Valós
időben vagy akár 3 évre visszamenőleg több mint 70
nyelven monitorozhatóak az internetes tartalmak.

■■ Sportstratégia és sportkoncepció-alkotás
■■ Infrastruktúra megvalósíthatósági és fenntarthatósági
tanulmány készítése
■■ Adatalapú-megoldások (mesterségesintelligenciaalapú játékosértékelés, potenciál meghatározása,
szponzorációs értékmérés)
■■ Szervezetfejlesztés
■■ Adózási, elszámolási szolgáltatások

A SentiOne egyediségét nemcsak az automatikusan
generált adatvizualizációs platformja, hanem az említések
érzelmi töltetének meghatározása is adja.
A SentiOne abban segít ügyfeleinek, hogy a fogyasztóik
igényeinek megértésével, adatalapon tudjanak üzleti és
marketing döntéseket hozni.

■■ Jogi és megfelelőségi szolgáltatások
Az adatalapú-megoldások egyik szolgáltatása közé tartozik
a social listening kutatások készítése is. Az elemzés során
többek között egy adott vállalat/márka/esemény megíté
lésének feltárása a cél, de sor került már az eszközzel
szponzorációs érték meghatározására, célcsoportok azono
sítására is. Ezen elemzések teljeskörű elvégzéséhez a PwC
a SentiOne online listening platformmal dolgozik évek óta.

Megosztó, de miért? – A labdarúgó-Európa-bajnokság megítélése a rendező országokban
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Szójegyzék
Említés

Gender

Az online térben történt összes típusú (cikk, komment stb.)
megjelenés darabszáma.
Ha adott időszakban 20 említés volt, az azt jelenti, hogy
az időszakban 20 darab egyedi megjelenést azonosított a
szoftver.

A SentiOne rendszere automatikusan detektálja, hogy
milyen nemű az adott komment szerzője a név és egyéb
lingvisztikai sajátosságok alapján. Ennek előfeltétele, hogy
a komment/cikk szerzőjének a teljes neve rendelkezésre
álljon.

Elérés

Szófelhő

Becsült érték. Meghatározásában a következő paraméterek
szerepelnek eltérő súllyal:
1.direkt interkació: like, megosztás, komment, retweet stb.
2. indirekt interakció: követőszám (közösségi média),
olvasószám (weboldalak).

A SentiOne-ban automatikusan szófelhő keletkezik, amely
azon szavakat tartalmazza, amelyek a legtöbbször jelentek
meg a tartalmakban. Minél nagyobb a szó, annál gyakoribb
volt az említése. A kék szavak jellemzően semleges
közegben jelentek meg, a pirosak jellemzően negatív
közegben, a zöldek pedig pozitívban.

Ha egy Facebook-posztnak 120 az elérése, az azt jelenti,
hogy a social listening szoftver a posztra érkezett like-ok,
megosztások, kommentek, valamint a posztot megosztott
oldal követő száma alapján azt becsüli, hogy 120 emberhez
jutott el az adott poszt.

Megítélés
A social listening szoftver szövegelemzéssel azonosítja,
hogy az említés pozitív, semleges vagy negatív érzületet
mutat. Átlagosan az említések kb. 75%-a semleges
megítélésű, 25% pedig a pozitív és negatív érzületek között
oszlik meg.

Források
A SentiOne algoritmusai minden percben az internetet
pásztázzák, végtelen mennyiségű forrást áttekintve, ahol
az emberek a véleményüket megosztják. A megtalált
említéseket nyolc kategóriába sorolja: Facebook, Instagram,
Twitter, videómegosztó-oldalak, blogok, fórumok és
website-ok.

Pozitív megítélés például: „Szép volt fiúk!”, „Gratulálok a
csapatnak!” Negatív megítélés például: „Röhej!”, „Nagy kár!”

BHI (Brand Health Index)
A pozitív és negatív megítélésű említések arányát (pozitív/
(pozitív+negatív)) mutatja egy 0-1 skálán, ezzel fejezhető ki
egy brand/téma megítélése.
0,6-1 értékű BHI pozitív, 0,4-0,6 értékű BHI semleges, míg
egy 0-0,4 értékű BHI negatív brand/téma megítélést jelent.
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