"Pulsstory, to w marketingu sportowym
narzędzie przyszłości, którego
organizatorzy imprez sportowych
niewątpliwie potrzebują, choć tej
potrzeby jeszcze sobie nie uświadomili"

PIERWSZY PORTAL
DLA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORÓW
WYDARZEŃ SPORTOWYCH

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP

prestiż wydarzenia

EVENT SPORTOWY

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

TWORZĄ LUDZIE

ODRÓŻNIAJĄCA OD KONKURENCJI OFERTA

DAJ IM RADOŚĆ

NOWE MOŻLIWOŚCI ŚWIADCZEŃ DLA
PARTNERÓW I SPONSORÓW

Pulsstory to miejsce, w którym zarządzasz, organizujesz, a przede
wszystkim - budujesz społeczność wokół własnej marki.
rozpoznawalność
marki

100
MILIONÓW
Szacuje się, że tyle w 2016 roku będzie na świecie

PLATFORMA DO ZARZĄDZANIA
WYDARZENIAMI SPORTOWYMI

urządzeń monitorujących parametry ciała.
To potężny, ale niewykorzystywany zbiór informacji.
Niemal każdy, kto uprawia aktywność pisze swoją
sportową historię. Możesz być jej częścią lub
stworzyć ją od początku. Wykorzystaj gromadzone
dane by przedstawiać nowe, atrakcyjne oferty
imprez sportowych.

producentów sporttesterów oraz popularnymi aplikacjami mobilnymi,
pozwalająca gromadzić informacje.
Niezastąpione narzędzie dla tych, którzy szukają profesjonalnych

DZIAŁANIA PROMOCYJNE Z UŻYCIEM
NOWYCH MEDIÓW
SKUTECZNA KOMUNIKACJA
Z UŻYTKOWNIKAMI

Technologia kompatybilna z urządzeniami wszystkich wiodących

i kompleksowych rozwiązań przy organizacji imprez sportowych.

atrakcyjność dla
użytkowników

nowe źródła
ﬁnansowania

Co to za
zawody?

warto?

Super impreza!

sprawne
zarządzanie

Byłem na ich obozie,
dostałem zaproszenie
ze zniżką na pakiet
startowy

Najlepszy
maraton!

Robią świetne imprezy!
Czekam na to, co przygotują
w następnym sezonie.

TWOJE WYDARZENIE
INNE NIŻ WSZYSTKIE

OSZCZĘDZAJ CZAS
I PIENIĄDZE

EVENT SPORTOWY TO LUDZIE,
DAJ IM RADOŚĆ

BUDUJ WYJĄTKOWĄ
ATRAKCYJNOŚĆ

KORZYSTAJ
Z GOTOWYCH ROZWIĄZAŃ

ZARZĄDZAJ
SPOŁECZNOŚCIĄ SWOJEJ MARKI

Zautomatyzowaliśmy pracę w obszarach:
promocja wydarzenia, komunikacja z uczestnikami
i administracja.

Załóż proﬁl swojego wydarzenia na portalu i połącz
wszystkich w jednym miejscu: startujących, trenerów, kluby,
lokalne władze, kibiców, fundacje, partnerów i sponsorów.
Twoje wydarzenie tworzy całe otoczenie!

Zaoferuj dodatkowe atrakcje uczestnikom:
challenge, programy przygotowań, konkursy.

Czy wiesz, że niemal każdy uczestnik zawodów,
stawia sobie konkretny cel, który chce osiągnąć?

JEDNO KLIKNIĘCIE I...
WYSYŁASZ
dyplomy z wynikami do wszystkich uczestników lub drukarni,

Gromadź treningi i cele sportowe,
nagradzaj wyniki, rekordy, angażuj kibiców
i buduj swoją sportową społeczność za pomocą
narzędzi dostępnych w portalu.

ankiety oceniające (np. organizację i przebieg),
ważną informację (np. o zmianie godziny lub miejsca),
zaproszenie na trening przygotowujący do udziału.
Wyobraź sobie, że znasz cele uczestników związane
z Twoim wydarzeniem! Możesz tworzyć osobne
rankingi, rywalizacje i wyzwania. Możesz tworzyć
wizerunkowe statystyki i komunikaty:

85% STARUJĄCYCH

OSIĄGNĘŁO SWÓJ CEL!

Zapytaj nas o więcej rozwiązań
PUBLIKUJESZ
wizerunkowy post w mediach społecznościowych,

tel: +48 695 599 997

statystyki wydarzenia na stronie internetowej,
wizerunkowe dane na stronie sponsora/partnera.

KORZYSTASZ
z gotowych szablonów publikacji (dyplom, ranking, zaproszenie),
a system ubiera je w Twoje logo oraz logo sponsorów i partnerów
Twoich zawodów,
z gotowych szablonów pism, które musisz przygotować
(pozwolenie, zgłoszenie, umowa sponsorska).

kontakt@pulsstory.com

www.b2b.pulsstory.com

