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I. INTRO: THE FACTS



MEGA AUDIENCES, MEGA OPPORTUNITIES

Jumlah penonton sepakbola telah jauh melebihi 
olahraga lain seperti basket, tenis, atau balap motor. 
Baik pria maupun wanita sangat menggilai olahraga ini. 
Sepakbola adalah magnet dunia olahraga + hiburan yang 
tak tertandingi di muka bumi. 

Menariknya, Indonesia merupakan negara ke-9 yang jam 
menontonnya paling lama. Melihat besarnya animo 
masyarakat terhadap event ini. Tak heran jika brand 
berlomba-lomba mendulang emas dari olahraga akbar ini. 
yang melakukan program promosi di ajang ini.

Source: Nielsen, The Economist,2018.



THE BATTLE OF BRANDS

Ada banyak drama yang tersaji dalam Piala 
Dunia. Salah satunya adalah rivalitas tim 
antarnegara (Brazil vs Argentina ) dan 
pemain (Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo).  
Dan yang tak kalah menarik adalah rivalitas 
klasik antara dua brand: Adidas vs Nike. 

Dua brand apparel ini sudah sejak lama 
bertarung memperebutkan hati penggemar 
sepakbola sejagat. 
Adidas adalah official sponsorship di 
Piala Dunia selama 20 tahun terakhir. 
Dan, menurut data Nielsen, tim yang 
lolos ke ajang Piala Dunia lebih banyak 
menggunakan Adidas daripada Nike. 

Namun yang menarik, sampai di perempat 
final, tim Nike lebih banyak yang bertahan 
daripada Adidas atau apparel lain. 
Layak kita tunggu, brand apparel mana 
yang akan memenangkan Piala Dunia 
2018 ini.

Source: Nielsen, The Economist,2018.

Source: FIFA, 2018.



BIG NAMES ARE BIG BUSINESS

Big names are big business. 
Itulah strategi yang dilakukan Nike 
untuk menghadapi agresifnya Adidas. 
Dari seluruh jumlah pemain, Nike memiliki 
jumlah bintang yang lebih banyak 
dibandingkan Adidas. Nike memang 
dikenal lebih agresif mendekati pemain 
daripada klub ataupun negara. 

Dari 200 pemain termahal di Piala Dunia, 
66% adalah pemain yang kontrak dengan 
Nike, sementara Adidas hanya mencapai 
30%. Harry Kane dan Neymar Junior adalah 
contoh bintang pemain yang dikontrak 
Nike. Lionel Messi adalah representasi dari 
Adidas.

Source: The Guardian, 2018.



SUPER STARS, SUPER RICHES

Piala Dunia menyuguhkan atraksi pemain 
bintang di lapangan hijau. Ini jadi ajang 
pamer permainan mereka di mata sponsor 
atau klub yang ingin merekrutnya di musim 
depan. Prancis, Inggris dan Brazil menjadi 
tiga tim dengan nilai termahal dibanding-
kan negara lain. 

Mengapa para pemain dari ketiga 
negara ini mahal? Mereka memiliki 
beberapa bintang yang sedang bersinar 
bersama klub sepakbolanya yakni Kylian 
Mbappe (Paris Saint-Germain), Harry Kane 
(Tottenham Hotspur), dan Neymar Junior 
(Paris Saint-Germain).

Source: CIES Football Observatory, 2018.



WATCHING GOING MOBILE

Kini muncul kebiasaan baru dalam menonton 
sepakbola yakni melalui smartphone atau secara 
mobile. Menariknya, Indonesia merupakan negara 
ke-5 terbesar yang penontonnya berencana melihat 
tayangan Piala Dunia melalui tablet atau mobile. 
Merespon hal itu, Telkomsel pun merilis MAXstream.

Source: Nielsen, 2018



SOCIAL SUPERSTAR...IMPACTFUL ENGAGEMENT MACHINE

Drama pertandingan sepakbola kerap 
diramaikan oleh media sosial. Umpamanya, 
cideranya Mohammad Salah di Final Liga 
Champion 2018 oleh Sergio Ramos membuat 
para fans meradang di media sosial dan 
menghujat-hujat kapten Real Madrid itu. 

Drama di lapangan maupun di luar lapangan 
merupakan obrolan renyah di media sosial. 
Tak mengherankan jika social media 
engagement para pemain begitu hot, lebih hot 
dari para selebritas Hollywood sekalipun. 

Brand pun jeli menangkap peluang ini dengan 
menggunakan para bintang lapangan untuk 
memperdalam engagement dengan 
konsumen.

Source: Nielsen, 2018.
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II. FANS BEHAVIORS 
& INSIGHTS

#1. 
World Cup of Things

Perhelatan Piala Dunia selalu menjadi 
demam dimana-mana di seluruh dunia. 
Di berbagai tempat seperti mall, kafe, 
kantor hingga tempat pencoblosan 
pilkada berlomba-lomba menampilkan 
ornamen bertema piala dunia. 
Begitu pula brand-brand melakukan 
promosi dengan menunggangi momen 
turnamen akbar empat tahunan ini. 
Semua serba piala dunia!!!



#2. 
Streaming Viewership: 

The New Normal

Di era serba digital sekarang, nonton bola 
pun semakin personal dan mulai beralih 
ke online streaming. Dengan mobilitas 
konsumen yang semakin tinggi, nonton 
tak lagi harus ramai-ramai di depan TV. 
Berbagai layanan streaming 
menawarkan tontonan akbar ini seperti 
Telkomsel Maxstream atau Klix. Nonton 
dimanapun, kapanpun!!!



#3. 
Online Betting: 

Adrenaline Pleasure

Ada adagium mengatakan, tak lengkap 
nonton bola tanpa taruhan. Pun Piala 
Dunia, menjadi ladang yang menggiurkan 
bagi para petaruh dan bandar judi. 
Mengadaptasi  era digital, bandar judi 
berevolusi menjadi online betting seperti 
SBO Bet atau M88 Bet, sehingga semakin 
memudahkan para petaruh. Tak melulu 
soal uang, motivasi taruhan biasanya lebih 
ke “seru-seruan” atau momen 
“deg-degan” melihat tim jagoan 
menang atau kalah. 



#4. 
Online Gaming: 
The New Hype 

Senada dengan judi bola, pola gamifikasi 
bola kini juga semakin digemari. Online 
gamification seperti Fantasy Football 
memungkinkan kita seolah-olah menjadi 
manajer sebuah tim. Kita bisa memilih 
pemain-pemain favorit yang 
nantinya akan mendapat poin 
berdasarkan pertandingan nyata. 
Demam permainan ini mulai ramai 
beberapa tahun lalu di pertandingan 
liga-liga eropa, dan mencapai puncaknya 
saat piala dunia. 



#5. 
World Cup Meme

Tiada bola tanpa drama, pun piala 
dunia. Momen-momen dramatik nan 
unik sepakbola kini hadir dalam 
bentuk meme-meme khas di social 
media. Momen gagal penaltinya Messi, 
atau “kenakalan” Sergio Ramos di 
lapangan menjadi santapan empuk 
netizen untuk dijadikan bahan “bully” 
dengan meme-meme yang lucu dan 
menghibur. 



#6. 
Comment War: 

Social Media Battle

Sepakbola tak hanya soal pertandingan 
bola di lapangan, namun kini juga 
beralih ke social media. Para supporter di 
dunia maya ikut bertarung saling komen 
dan “mem-bully” tim lawannya di social 
media. Setiap pertandingan bola apalagi 
ketika bigmatch, linimasa twitter 
(dan socmed lainnya) selalu riuh dengan 
perang komentar dan meme antar 
supporter. Social media is the real battle!!!



#7. 
Online Nobar

Tak hanya satu layar, nonton bola pun 
kini menjadi multi layar. Nonton bareng 
di kafe, sambil terus memantau komen-
komen di social media. Mata tertuju di 
layar tv, namun jempol terus begerak 
memantau linimasa. Komen-komen dan 
“bully” di socmed terkadang lebih seru 
disimak daripada pertandingan asli di tv. 



#8. 
World Cup Fashion Fever: 

Beyond Jersey 

Sepakbola dan fashion adalah dua hal 
yang selalu berdampingan. Tak lengkap 
rasanya nonton bola tanpa memakai 
jersey tim idola. Fashion sepakbola terus 
berkembang dari sekedar jersey, ke 
berbagai jenis fashion lainnya sesuai tren 
yang sedang happening. Kini muncul 
sarung bertema bola, batik bermotif bola 
hingga baju koko bola. 



#9. 
Sport Backpackers

Bagi sebagian orang, bisa menonton tim 
jagoan di perhelatan piala dunia ibarat 
menunaikan ibadah haji. Momen yang 
terjadi 4 tahun sekali akan sayang jika 
terlewatkan. Banyak yang menabung dan 
mengambil cuti kerja (bahkan ada yang 
resign) demi bisa menyaksikan tim jagoan 
berlaga di piala dunia. Beberapa brand 
pun banyak melakukan promo baik men-
jual paket tur murah maupun kuis berhad-
iah nonton langsung piala dunia.



#10. 
Instant Fans Effect: 

“The Virus of Wannabe Fans”

Momen-momen turnamen bola seperti 
piala dunia atau piala eropa selalu 
menghadirkan fans-fans bola dadakan, 
utamanya kaum hawa. Yang biasanya 
tak paham bola, tiba-tiba hapal nama-
nama pemain bintang atau mendadak 
punya baju bola tim jagoan. Belum eksis 
kalau tidak ikut ngetwit tentang piala 
dunia, bakal dianggap “kudet” kalau tidak 
posting foto memakai jersey bola. 



III. HOT BRANDING STRATEGIES

#10. 
Instant Fans Effect: 

“The Virus of Wannabe Fans”



#1. 
It’s the HOT Time 

to Engage Community 

Cara paling umum memanfaatkan gelaran 
Piala Dunia adalah dengan mengaktivasi 
komunitas konsumen dengan mengusung 
acara nonton bareng (nobar). Namun tak 
seperti sebelumnya, kini menggelar nobar 
tidak bisa sembarangan. FIFA mengawasi 
pelaksanaannya dengan melakukan 
sertifikasi tempat-tempat yang berhak 
menyelenggarakan nobar. Jadi brand 
harus hati-hati agar tidak kena semprit 
FIFA. 



#1. 
It’s the HOT Time 

to Engage Community 

#2. 
Launch 

HOT New Product

Vivo habis-habisan memanfaatkan Piala 
Dunia 2018 untuk membongkar dominasi 
Samsung dan Apple di pasar telepon 
cerdas. Salah satu HOT moves yang 
dilakukannya adalah memperkenalkan 
ponsel terbarunya yakni X21 UD yang 
dirancang khusus versi Piala Dunia 2018. 
Diluncurkan tiga minggu sebelum gelaran 
Piala Dunia produk tematik ini hadir 
dengan dua warna spesial piala dunia 
yakni Tibetian Blue dan Victory Red yang 
menjadi warna bendera Rusia sebagai 
tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia 
2018. 



Puluhan tahun brand Pegadaian identik 
dengan konsumen kelas bawah (bottom 
of the pyramid) di pedesaan yang tua dan 
gagap teknologi. Persepsi ini tentu tak 
menguntungkan di tengah lahirnya 
generasi zaman now alias milenial dan 
munculnya fintech disruption.
 
Karena itu dengan cerdas Pegadaian 
memanfaatkan momentum akbar 
Piala Dunia untuk mengubah persepsi 
ini. Melalui TVC-nya sebelum dan setelah 
siaran langsung Piala Dunia, Pegadaian 
memproklamarkan “Pegadaian digital” 
dengan meluncurkan Pegadaian Digital 
Service (PDS) gadai tanpa bunga yang 
disasarkan untuk kaum milenial. A smart 
moves!

#3. 
Riding the Wave thru 

HOT Repositioning



#3. 
Riding the Wave thru 

HOT Repositioning

Selaku pemegang lisensi ekslusif internet 
broadcaster Piala Dunia 2018 Klix 
meluncurkan web portal Klixtv.com dan 
aplikasi mobile Klix TV untuk menonton 
pertandingan tersebut melalui live 
streaming. Klix memanfaatkan 
momentum Piala Dunia untuk 
menggaet first dan early customers. 

Kita tahu, utk layanan baru, menggaet 
kosumen awal adalah challenge terberat 
sebuah brand. Strategi yang sama 
dilakukan oleh MAXstream layanan 
video on demand besutan Telkomsel. 

#4. 
Acquire the HOT
Early Customers 



Brand juga bisa memanfaatkan Piala 
Dunia 2018 untuk mendekatkan diri dan 
memperdalam hubungan dengan para 
channel partners-nya. Itulah yang 
dilakukan Traveloka. Didukung oleh lebih 
dari 1,400 channel partner hotel, Traveloka 
menghadirkan acara nonton bareng Layar 
Bola Traveloka di lebih dari 100 kota di 
Indonesia.

#5. 
Deepening Engagement

with HOT Channel Partners 



#5. 
Deepening Engagement

with HOT Channel Partners 
Selama gelaran Piala Dunia praktis 
tak ada brand-brand lokal Indonesia 
yang melakukan kampanye branding di 
kota-kota penyelenggaraan Piala Dunia di 
Rusia. Ya, karena biayanya memang mahal 
sekali. 
 
Kelangkaan ini dimanfaatkan secara 
cerdas oleh Kemenpar dengan melakukan 
branding Wonderful Indonesia di dua kota 
utama Rusia: Moscow dan St Petersberg. 
Media promosi yang digunakan cukup low 
budget high impact, yaitu digital billboard 
dan bus-bus yang dibalut foto destina-
si-destinasi unggulan. Bus ini ngider di 
jalan-jalan utama kota Moscow disaksikan 
fans bola dari seluruh dunia. 

#6. 
Stealing the HOT Moment to 

Create Massive Exposure 



#7. Integrating HOT Brand+Comm Moves



#7. Integrating HOT Brand+Comm Moves

Event seheboh Piala Dunia selalu 
menjadi langganan brand untuk 
melakukan ambush marketing, yaitu 
memanfaatkan momen Piala Dunia ini 
untuk melakukan promosi walaupun 
brand tersebut bukanlah official sponsor 
dari Piala Dunia. 
 
Ambush marketing memang berisiko: 
kalau taat aturan tak menjadi masalah; 
namun kalau melanggar, dampaknya bagi 
reputasi brand bisa fatal. Di Piala Dunia 
2018 kali ini brand-brand seperti: Three, 
Ikea, Carlsberg, atau Domino Pizza sukses 
membesut ambush marketing. Sebaliknya, 
Burger King, Lufthansa, dan Mastercard 
blunder melakukannya. 

And of Course... Smart (and 
Blunder) Ambush Marketing



IV. THE ART OF 
AMBUSH MARKETING



IV. THE ART OF 
AMBUSH MARKETING

Survei dari gelaran Piala Dunia 2014 
menunjukkan 6 dari 12 brand yang 
memuncaki volume social media buzz  
adalah  bukan brand yang menjadi official 
partner. Brand tersebut termasuk Nike 
yang mampu menghasilkan 232.000 social 
mentions , dibandingkan Adidas yang 
merupakan official partner, yang hanya 
mampu menghasilkan 129.000. 

RIDING The Wave 
of The Grand Event



“A strategy where brands have developed 
and run creative marketing campaigns 
using the opportunity to push the 
boundaries and sometimes give the 
impression that they are an event 
sponsor, when they are not”

European Sponsorship Association

Ambush Marketing
Defined...



Ambush marketing berulang di Piala 
Dunia 2014 Brasil. Kala itu Beats by 
Dr.Dre produsen headphone, mencuri 
momen Piala Dunia dengan mengunggah 
video 5 menit di YouTube yang 
menampilkan Neymar dan Suarez 
tanpa sedikitpun menggunakan atribut 
dan trademark Piala Dunia. 

Langkah cerdas ini menghasilkan 26 juta 
views di YouTube, peningkatan penjualan 
online 130% dan PR value sekitar US$ 50 
juta.

...The Winner



UberEats dan McDelivery menyentil 
kegagalan Italia masuk di laga Piala Dunia 
2018 dengan menampilkan legenda Italia 
Andrea Pirlo. 

Dalam iklan bertema #TeamForPirlo itu 
Pirlo membutuhkan bantuan dari 
bintang-bintang lain seperti Cafu dan 
Luiz Hernandes untuk menentukan tim 
mana yang layak menjadi juara. 

Dengan gaya iklan yang kocak, UberEats 
mampu “menunggangi” momen Piala 
Dunia tanpa sedikitpun menggunakan 
atribut Piala Dunia: “A smart ambush 
moves” 

The Smart



“Blunder ambush marketing terjadi di 
gelaran Piala Eropa 2012.

Saat itu Paddy Power, perusahaan taruhan 
asal Irlandia mengontrak Nicklas Bendtner 
pemain Denmark, untuk memperlihatkan 
logo Paddy Power di celana dalamnya saat 
melakukan selebrasi cetak gol.  

Bendtner dan Paddy Power akhirnya 
terkena denda 80 ribu poundsterling oleh 
UEFA. Namun berkahnya, kejadian ini 
memicu kontroversi yang meroketkan 
brand awareness Paddy Power.

The Loser...



DO! Mengeksplorasi kombinasi kata yang 
menghasilkan asosiasi yang jelas antara 
brand Anda dengan event Piala Dunia.

DO! Mencari sinergi antara Rusia dan 
sepakbola/olahraga dengan brand Anda

DON’T! Menggunakan trademark FIFA 
World Cup baik berupa logo maupun 
image

DON’T! Menawarkan tiket Piala Dunia 
2018 sebagai bagian dari promosi Anda. 

Ambush Marketing: 
Do & Don’t



Ambush Marketing: 
Tips & Trick

Games linked
To performances 

Cash back linked
To performances 

Holiday to the 
winning country

Holiday to a 
named destination

Promotion dalam bentuk games yang memberikan hadiah kepada 
konsumen yang dikaitkan dengan kesuksesan sebuah tim (negara): 
“If Brazil win, you win” 

Promosi berupa pemberian cash back yang terkait dengan kesuksesan 
sebuah tim. Misalnya, konsumen mendapatkan Rp 1 juta untuk setiap 
gol yang dicetak sebuah tim. 

Promosi dengan memberikan hadiah berupa liburan ke negara yang 
menjadi pemenang Piala Dunia (misalnya ke pantai-pantai indah 
di Brazil).

Promosi dengan memberikan hadia berupa liburan ke kota-kota 
utama penyelenggaraan Piala Dunia. Misalnya ke Moscow atau 
St. Petersberg.



Yuswohady
yuswohady@gmail.com

@yuswohady

Iryan Herdiansyah
iyan.herdiansyah@gmail.com

@iryanah

Budi Tryaditya
Buditryaditya@gmail.com

@Buditryaditya

Farid Fatahilah
faridferre@gmail.com

@faridferre

Suryati Veronika S.
suryativs@gmail.com

@ika_sitompul

inventureid@gmail.com

Design e-book:
Dita Dwi Andini

dittadwiandini@gmail.com
@dittaandini


