


Profesjonalne
   NARZĘDZIE TRENERSKIE
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Anna Szafraniec
Kolarstwo MTB

Złota medalistka mistrzostw 
Polski w XC i Drużynowych 

Mistrzostw Świata w sztafecie 
MTB, srebro Mistrzostw Świata 

w kolarstwie MTB.

Andrzej Lachowski
Biegi górskie

Wicemistrz Świata w biegach 
górskich, Mistrz Polski oraz 

wielokrotny medalista Mistrzostw 
Polski w biegach przełajowych 

i górskich. 

Magdalena Kozielska
Skyrunning

5 zawodniczka Pucharu 
Świata Dolomites 2014. 

Biegaczka narciarska, biegaczka 
górska, Sportowa Miss 

Podhala 2012.

Ambasadorzy marki
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Sportmatrix to pierwsze 
w Polsce zaawansowane 
narzędzie dla trenerów 
i pasjonatów sportu

– znajdź trenerów i zawodników dowolnej 
dyscypliny sportowej

– uprość komunikację online trener-zawodnik
– działaj profesjonalnie i oszczędzaj czas 
– planuj i nadzoruj treningi
– zapisuj postępy
– motywuj

Działaj profesjonalnie
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Aplikacja
trenerska

Profesjonalny, rozbudowany 
organizer, który pozwala
zaplanować i zarządzać 
treningami zawodników.

Kalendarz
imprez sportowych

Funkcjonalności umożliwiające
wyszukanie informacji 

o wydarzeniach sportowych 
i towarzyskich w kraju i na świecie.

Wyszukiwarka
trenerów

Baza danych wraz z wyszukiwarką
pozwalającą na odnalezienie
trenera dowolnej dyscypliny 

sportowej.

Organizacja
zawodów

Narzędzie do tworzenia strony 
zawodów, umożliwiające 

rejestrację zawodników oraz 
generowanie tablicy wyników.

Wszystko w jednym miejscu

FOTO: EU.IRONMAN.COM (IRONMAN) 
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    Aplikacja
   TRENERSKA
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Aplikacja trenerska

Sportmatrix to bezpłatne 
narzędzie do prowadzenia 
treningów, które stworzono 
bazując na doświadczeniu 
i sugestiach zawodowych 
trenerów. 

Działaj profesjonalnie
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Zarządzaj treningami

Kalendarz trenerski
Twórz plany treningowe i motywuj swoich 
zawodników.

Biblioteka treningów
Przeglądaj historię treningów i analizuj 
wyniki.

Karty zawodników
Trzymaj rękę na pulsie dzięki stałemu 
dostępowi do informacji o zawodnikach.
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Kontroluj postępy zawodników
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 Kalendarz
     IMPREZ SPORTOWYCH 
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Świat sportu

Sportmatrix to internetowy 
serwis dla ludzi, których 
pasją i stylem życia jest sport. 
Wyszukuj najciekawsze 
wydarzenia sportowe w okolicy 
i na całym świecie.

Wyszukaj wydarzenie
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Kalendarz imprez sportowych

Kalendarz
Dodawaj wydarzenia i planuj treningi 
przygotowujące do zawodów.

Mapa
Śledź wydarzenia sportowe i aktywności 
znajomych w wybranym regionie.

Trasy
Stwórz osobisty katalog tras 
i aktywności swoich i zawodników.
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Trzymaj rękę na pulsie
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Wyszukaj
    TRENERÓW
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Tworzymy społeczność 
trenerów i osób aktywnie 
uprawiających sport
Dzięki obszernej bazie danych 
posiadającej zaawansowane filtry, 
każdy użytkownik Sportmatrix 
zyskuje możliwość znalezienia oraz 
nawiązania współpracy z trenerem 
dowolnej dyscypliny sportowej.

Wyszukiwarka trenerów
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Dla amatorów sportu

Statystyki
Statystyki dotyczące treningów, przebytych 
kilometrów oraz spalonych kalorii.

Wyszukiwarka
Narzędzie wyszukujące zarejestrowanych 
na portalu trenerów różnych dyscyplin.

Dziennik
Automatyczna publikacja miejsc, aktywności 
i wydarzeń, w których użytkownik wziął udział.
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 Organizacja
  ZAWODÓW SPORTOWYCH
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Dla organizatorów imprez

Nasza aplikacja pozwala na  
kompleksową obsługę zawodów 
sportowych – rejestrację, 
tworzenie listy startowej, pomiar 
czasu, generowanie listy wyników.

Narzędzie do tworzenia
strony zawodów
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Kompleksowa obsługa zawodów

Obsługa zawodów sportowych
Portal umozliwia błyskawiczne 
zgłaszanie się na zawody sportowe.

Listy startowe
Moduł generujący listy startowe 
i przydzielający zawodnikom numery.

Moduł płatności
W kilku prostych krokach daje możliwość 
opłacenia startu w imprezie.
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Narzędzie trenerskie Sportmatrix   
       TRENUJMY RAZEM!
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Czarnowiejska 6
31-126 Kraków
Polska

+48 12 255 99 00
info@sportmatrix.com
www.sportmatrix.com


