
Los Angeles Kings houkuttelee faneja 
analytiikalla 
Jääkiekkojoukkue LA Kings ja jalkapallojoukkue LA Galaxy 
käyttävät SAS Instituten analytiikkapalveluita tarjotakseen faneille 
parempia elämyksiä 

 

14.3.2016 – Los Angelesilaiset urheilujoukkueet LA Kings ja LA Galaxy ovat ottaneet 

analytiikkayritys SAS Instituten ratkaisut käyttöön, tarjotakseen faneille entistä parempia 

urheilutapahtumia.  

Joukkueiden emoyhtiö AEG Sports ylläpitää myös useita stadioneja ja tapahtumakeskuksia ympäri 

maailman. Esimerkiksi LA Kingsin kotistadionilla, Staples Centerissä pitää kotiaan kolme muutakin 

ammattilaisjoukkuetta ja lisäksi stadionilla järjestetään jatkuvasti konsertteja ja muita tapahtumia. 

AEG Sports rakentaa SAS Instituten kanssa analytiikkakeskuksen (analytics center of excellence), 

joka auttaa käsittelemään sekä peleistä että faneista kerättyä dataa. Datan avulla määritellään 

yksilöllisesti, minkälaista mainostusta faneille lähetetään ja kenelle ilmoitetaan tulevista 

tapahtumista. 

- Fanimme ovat intohimoisia, mutta kaikki erilaisia. Meidän pitää pystyä tarjoamaan heille 

mieleen jääviä yksilöllisiä kokemuksia. SAS:n analytiikkaratkaisut auttavat meitä louhimaan 

keräämäämme tietoa ja visualisoimaan sen, jotta tiedämme miten kehittää palveluamme, 

sanoo LA Kingsin ja AEG Sportsin Chief Operating Officer Kelly Cheesman. 

SAS Visual Analytics ja SAS Visual Statistics auttavat AEG Sportsia ennustamaan sekä joukkueen 

että stadionin suoritusta ja kuormitusta. Markkinointia ja promootioita voidaan muokata jokaiseen 

otteluun lipunmyynnin mukaan.  

- AEG Sports näyttää mitä kansainvälinen urheiluyritys voi saavuttaa kehittyneellä 

analytiikalla. SASin ohjelmistojen analysoima data vaikuttaa kaikkeen yrityksen tekemiseen 

sekä areenalla, että sen ulkopuolella, sanoo SAS Sports industry practice -osaston johtaja 

Jim Tobin. 

Lue lisää, kuinka SAS auttaa ammattilaisjoukkueita ja urheiluliigoja ympäri maailman parantamaan 

tietämystä faneista ja tehostamaan toimintaan, pelaajien johtamista ja markkinointia. Näihin 

http://www.sas.com/en_us/software/business-intelligence/visual-analytics.html
http://www.sas.com/en_us/software/analytics/visual-statistics.html
http://www.sas.com/en_us/industry/sports.html


kuuluvat esimerkiksi Washington Redskins (NFL), New York Mets (MLB), Orlando Magic (NBA), 

Major League Soccer ja KNVB (Royal Netherlands Football Association). 
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