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Dlaczego
WŁAŚNIE MY?

ARENASPORTU.PL to medium stworzone z myślą o wszystkich zainteresowanych tematyką sportową. Szeroki wachlarz oferowanych usług sprawia,
że portal jest interesującym miejscem spotkań zarówno dla amatorów, traktujących sport jako sposób na spędzanie wolnego czasu jak i dla profesjonalistów
uprawiających sport zawodowo.
Sport to doskonały sposób na budowanie nowych znajomości, dlatego też ArenaSportu.pl w prosty sposób umożliwia aranżację spotkań między użytkownikami.
Dzięki tej funkcji znalezienie partnera do gry, czy organizacja meczu dla większej
grupy staje się znacznie mniej uciążliwa. Wśród dostępnych opcji jest również
możliwość organizacji imprez sportowych (rozgrywek, zawodów, regat itp.), a co
się z tym wiąże integracja całego środowiska sportowego.
Założeniem twórców portalu jest ujęcie w kompleksowy sposób tematyki sportowej, dlatego ArenaSportu.pl jest także zbiorem wiedzy o ponad 60 dyscyplinach sportowych.
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Wiele informacji na portalu niewymagających bezpośrednich interakcji z użytkownikiem jest dostępna bez konieczności rejestracji. Procentuje to wzrostem
zaufania wśród odwiedzających.
Główną misją i założeniem twórców jest opracowanie ścisłej sieci powiązań pomiędzy aktywnymi osobami, klubami, ośrodkami oraz wydarzeniami sportowymi.
Nowoczesny system moderacji treści wprowadzanych na portal gwarantuje wysoką jakość informacji zawartych w naszej bazie obiektów, klubów i wydarzeń.
Wiele informacji na portalu niewymagających bezpośrednich interakcji z użytkownikiem jest dostępna bez konieczności rejestracji. Procentuje to wzrostem
zaufania wśród odwiedzających.

ZAWARTOŚĆ PORTALU I JEGO PRODUKTY
TWORZYMY W OPARCIU O WYWIADY
I ANALIZY Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI
W BRANŻY SPORTOWEJ

PANEL ZARZĄDZANIA KLUBEM nowoczesne i bezpłatne narzędzie pozwalające zawiadywać własnym klubem sportowym, przyjmować członków, edytować
kadrę, tworzyć grupy, nadawać uprawnienia członkom, organizować wydarzenia
(wyjazdy, treningi). Jednym z głównych celów podczas tworzeniu panelu było
umożliwienie szybkiego narzędzia do komunikacji. Dlatego też skrzynka wiadomości klubu posiada możliwość masowej wysyłki informacji, co usprawnia
komunikację pomiędzy członkami i trenerami.
WYSZUKIWARKA pozwala na przeszukanie największej i najlepiej opisanej
bazy klubów, ośrodków, wydarzeń oraz ludzi sportu. Zaawansowany konfigurator
pozwala znaleźć partnera do gry o określonych umiejętnościach dla konkretnej
dyscypliny. Osobisty kalendarz na profilu osoby umożliwia dodatkowo dopasowanie i wybór odpowiedniego dla obu stron terminu spotkania. Wyszukiwarka
posiada bardzo szeroki opis cech charakterystycznych dla każdego obiektu
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np. w przypadku piłki nożnej: wymiary boisk, rodzaje nawierzchni, liczba miejsc
na trybunach, czy np. rodzaj i poziom trudności akwenu w przypadku windsurfingu. Ułatwia to znacznie wyszukanie miejsca właściwego do organizacji konkretnego wydarzenia.
KALENDARIUM WYDARZEŃ SPORTOWYCH posiadamy stale aktualizowaną bazę wydarzeń sportowych. Umożliwiamy również dodawanie i promowanie
wydarzeń przez naszych Użytkowników. Umieszczenie wydarzenia na portalu
ArenaSportu.pl jest idealnym sposobem jego reklamy. To również świetny sposób promocji dla organizatora. Możliwość dopisywania się do wydarzenia przez
uczestników pozwala ocenić organizatorowi jego popularność. Opcja dodawania
wydarzeń prywatnych pozwala natomiast organizować się w mniejszych i zamkniętych grupach.
KALKULATORY KALORII opracowywane przez naszych specjalistów kalkulatory są przydatnymi narzędziami dla wszystkich walczących z nadwagą. Poza
popularnym kalkulatorem obliczającym współczynnik BMI, kalkulator spalania
kalorii pozwala wybrać idealną dyscyplinę pod kątem jej skuteczności w procesie
odchudzania.

ARENA WSZYSTKICH
ZAANGAŻOWANYCH W SPORT
Zespół ArenaSportu.pl dąży do stałego poszerzania grona partnerów i Użytkowników odwiedzających serwis. Portal jest idealnym miejscem do prezentacji swojej
oferty przez sklepy sportowe, firmy i instytucje działające w branży sportowej. Do
współpracy zapraszamy również portale informacyjne zajmującą się branżą sportową.
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WYDARZENIA SPORTOWE w ArenaSportu.pl to dział na portalu, który rozwija się szczególnie szybko i dynamicznie. Rozgrywki, mecze, zawody, turnieje,
regaty, wyścigi, rajdy, imprezy, spotkania kibiców to okazja do integracji sportowców z całego kraju. Ze względu na szeroki zakres dyscyplin w naszym portalu
posiadamy bazę wydarzeń dla ponad 60 różnych sportów.
Wydarzenia są stale aktualizowane z kilkudziesięciu źródeł zarówno internetowych jak i prasowych. Zespół redagujący wydarzenia czuwa nad aktualizowaniem
oraz kompletowaniem informacji.
Każdy z użytkowników ma możliwość
dodawania własnych wydarzeń. Osoba zarejestrowana może dodawać
wydarzenia publiczne widoczne dla
wszystkich na portalu lub prywatne,
w przypadku których sama określa kto będzie miał do nich dostęp. Taka opcja
umożliwia organizację spotkań również w zamkniętych grupach znajomych.
Każdy z profili na portalu posiada własne kalendarium wydarzeń. Takie rozwiązanie pozwala informować o nadchodzących wydarzeniach dodanych
nie tylko przez znajomych, ale również
przez ulubione kluby i ośrodki. Dzięki systemowi powiadomień użytkownik może
być na bieżąco informowany o tym co dzieje się w odwiedzanych przez niego
miejscach.
Panel zarządzania wydarzeniami na portalu ArenaSportu.pl, ze względu na swoją
łatwość w obsłudze i czytelność okazuje się idealnym rozwiązaniem dla klubów
i osób, które zarządzają na co dzień dużą liczbą wydarzeń (eventów). Organizacja wyjazdów, rozgrywek lub imprez sportowych innego rodzaju staje się prosta,
szybka i skuteczna.
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Zależy nam na interakcji użytkowników, którzy będą dopisywać się do swoich
ulubionych klubów. Administrator klubu będzie miał również okazję do zapraszania ich na wydarzenia organizowane przez klub czy informowania ich o sprawach
bieżących.
Strona klubu sportowego na portalu zawiera podstawowe dane kontaktowe, opis
klubu, informacje o ośrodkach z jakich korzysta oraz o sportach jakie uprawia się
w klubie. Każdy klub posiada własną galerię i kalendarium wydarzeń, opcjonalnie
może również zaprezentować swój cennik usług.
Profil klubu na ArenaSportu.pl spełnia praktycznie wszystkie funkcje strony internetowej. Tym bardziej jest idealnym rozwiązaniem dla klubów nieposiadających jeszcze własnego miejsca w sieci. Ze względu na dobrą optymalizację strony
ArenaSportu.pl kluby z naszej bazy zajmują wysokie pozycje na listach wyszukiwarek internetowych (Google, Netsprint).
Każdy z użytkowników ArenaSportu.pl oprócz uzyskania kontaktu z klubem przez
jego profil może dodać klub do swoich ulubionych, ocenić go lub skomentować.

PANEL ZARZĄDZANIA KLUBEM
Narzędziem szczególnie przydatnym każdemu aktywnemu zarządcy klubu jest
panel umożliwiający w łatwy sposób planować kalendarz wydarzeń i zarządzać
kadrą. Głównymi zaletami, które posiada panel zarządzania są:

• możliwość podziału członków na grupy
• edycja i zarządzanie kadrą
• nadawanie uprawnień członkom (podział na członków i trenerów)
• możliwość organizacji wydarzeń dla poszczególnych grup
• automatyczny system powiadamiania członków o zmianach w terminarzu
• prosty sposób organizowania wyjazdów sportowych

Oferta dla klubów

Oferta

DLA
DLA PARTNERÓW
KLUBÓW

Oferta dla partnerów jest skierowana do każdego podmiotu zainteresowanego bezpośrednim objęciem patronatu nad określoną dyscypliną sportu znajdującą się na portalu ArenaSportu.pl. Tym samym partner otrzymuje gwarancję szerokiej możliwości prezentacji swojej firmy NA WYŁĄCZNOŚĆ w otoczeniu
dyscypliny, która została objęta jego patronatem.
Przykład „Oferta dla partnerów dla dyscypliny narciarstwo”:
Reklama partnera patronującego narciarstwu zostaje umieszczona na stronie o
dyscyplinie zawierającej najpotrzebniejsze wiadomości o tej dyscyplinie sportu.
Oprócz tego za każdym razem, gdy użytkownik portalu będzie chciał znaleźć trasę
narciarską lub ośrodek narciarski, obok wyników wyszukiwania pojawi się banner
naszego partnera. Po wejściu na wybrany ośrodek związany z danym sportem,
również na jego stronie profilowej będzie umieszczona odpowiednia informacja o

Oferta dla partnerów

współpracy ArenaSportu.pl z naszym partnerem. Analogiczna sytuacja zaistnieje
w przypadku profili klubów narciarskich.
Taka forma reklamy pozwala w skuteczny sposób wspomóc zjawisko trwałej identyfikacji firmowej marki z określonym sportem. Jednocześnie jest nieinwazyjna
dla przeciętnego użytkownika, ze względu na jej właściwą kompozycję i dogodne
zespolenie z pozostałą częścią na portalu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to,
że statystyki oglądalności profili klubów i ośrodków są szczególnie atrakcyjne, ze
względu na ich wysoką pozycję w wyszukiwarkach internetowych. Reklama taka
jest również szczególnie dobrze zorientowana (targetowana) na docelowych odbiorców. Wyłączność w patronowaniu konkretnej dyscypliny pozwoli tym samym
w łatwy sposób zdystansować konkurencję zwiększając rozpoznawalność marki
w obrębie konkretnego sportu.
Naszą ofertę kierujemy również także do zainteresowanych sklepów sportowych,
które chciałyby eksponować swoje produkty na naszej witrynie. Warunki współpracy w tym przypadku będą ustalane indywidualnie dla każdego zainteresowanego podjęciem kooperacji.

Do tej pory współpracowali z nami

Oferta dla partnerów

KONTAKT

DZIAŁ REKLAMY I WSPÓŁPRACY
tel.: 664 471 993 fax: 033 818 34 97
e-mail: reklama@arenasportu.pl
wspolpraca@arenasportu.pl

DZIAŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
tel.: 664 471 994 fax: 033 818 34 97
e-mail: obiekty@arenasportu.pl

DZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH
(Panel Zarzadzania Klubem)
tel.: 664 471 995 fax: 033 818 34 97
e-mail: kluby@arenasportu.pl
panel@arenasportu.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
tel.: 664 471 996 fax: 033 818 34 97
e-mail: pomoc@arenasportu.pl

