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OPIS SERWISU

AkademiaTriathlonu.pl to pierwszy  
w Polsce serwis społecznościowy dla 
osób zainteresowanych triathlonem. 
Portal ma być nowoczesnym i funkc-
jonalnym narzędziem komunikacji. 
Celem projektu jest zbudowanie w 
krótkim czasie kilkudziesięciotysięcznej 
społeczności skupionej wokół tej dyscy-
pliny sportu.

AkademiaTriathlonu.pl ma być ser-
wisem specjalistycznym i informacyj-
nym jednocześnie. Użytkownik portalu 
w jednym miejscu znajdzie:
•	 aktualne newsy z kraju i ze świata
•	 kalendarz imprez
•	 porady i plany treningowe przygo-

towane przez znanych i cenionych 
fachowców

•	 opisy i recenzje sprzętu sportowego
•	 rozbudowany panel multimediów 

(video, podcasty, zdjęcia)
•	 możliwość wymiany doświadczeń  

z innymi członkami społeczności 
poprzez forum, blogi, kometarze 
oraz media społecznościowe.

Mocną stroną serwisu będą również roz-
budowane usługi e-commerce. Każdy 
zarejestrowany użytkownik serwisu 
uzyska dostęp do Programu rabatowego  
Akademii Triathlonu, a więc możliwość 
zakupu sprzętu sportowego dla triath-
lonistów po atrakcyjnych cenach.

We wrześniu br. wraz z uruchomieniem 
serwisu ruszy rekrutacja do grup trenin-
gowych Akademii Triathlonu. Adepci 
triathlonu pod okiem doświadczonych 
trenerów będą przygotowywać  
się do startu w Herbalife Triathlon 2012 
– największej i najbardziej prestiżowej  
imprezy triathlonowej w Polsce. 
Cyklem szkoleniowym chcemy objąć  
co najmniej 150 osób w sześciu miastach  
w Polsce.

Portal będzie w zdecydowanej 
większości serwisem darmowym, płatne 
będą jedynie takie usługi jak plany 
treningowe czy zindywidualizowane 
porady żywieniowe.
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MOCNE STRONY PRODUKTU

Atrakcyjna grupa docelowa
Triathloniści to niezwykle atrakcyjna 
grupa docelowa, którą charakteryzują:  
dochody znacznie powyżej przeciętnej 
(middle i upper middle class) oraz 
wysoka pozycja zawodowa (główne 
wyższa kadra menedżerska). Na całym 
świecie triathloniści są postrzegani jako 
trendsetterzy, a więc osoby mające  
niebagatelny wpływ na kształtowanie 
się postaw życiowych i konsumenck-
ich innych ludzi. Z marketingowego 
i handlowego punktu widzenia jest to 
zatem niezwykle interesująca grupa do-
celowa z zasobnym portfelem i dużą siłą 
oddziaływania na otoczenie.

Duży potencjał rozwoju
Triathlon jest w Polsce nadal dyscypliną 
niszową, ale zyskującą szybko na 
popularności. Szacujemy, że w chwili 
obecnej w naszym kraju regularnie up-
rawia tę dyscyplinę sportową około 2 
tysięcy osób, ale od kilku do kilkunastu 
tysięcy żywo się nią interesuje, o czym 
świadczą statystyki wywołań w wyszuki-
warce Google na takie hasła jak „triath-
lon”, „triathlon ironman” czy „triathlon 
trening”. Na świecie według różnych 
szacunków triathlon uprawia ok. 1,5 mln 
ludzi. 

Wiarygodny i doświadczony partner
Gwarantem powodzenia projektu 
jest agencja Sport Evolution, wiodąca 
agencja marketingu sportowego  

w naszym kraju, a także jej spółki zależne. 
Firma powstała na początku 2007r., a jej 
założycielami są osoby od lat związane 
ze sportem, organizacją imprez i mar-
ketingiem. Pracujemy dla największych, 
globalnych marek działających na  rynku 
sportowym takich jak: adidas, Reebok, 
Timex, Isostar, Herbalife, Decathlon,  
a także rodzimych firm m.in. Polkomtel 
S.A, Bank BPS, ActiveJet i wielu innych.

Zasięg i możliwość prowadzenia akcji 
reklamowych oraz handlowych
AkademiaTriathlonu.pl to doskonałe 
narzędzie komunikacji marketingowej, 
a także platforma do sprzedaży produk-
tów i usług dla producentów i dystry-
butorów sprzętu sportowego. Portal 
poza klasycznymi formami reklamow-
ymi oferuje swoim użytkownikom 
również szereg usług e-commerce. 
Silnie społecznościowy charakter ser-
wisu oraz jego kompleksowość (pełen 
koszyk usług w jednym miejscu) daje 
niemal nieograniczone możliwości jego  
Partnerom.

Efekt pierwszeństwa
AkademiaTriathlonu.pl jest pierwszym 
w Polsce serwisem internetowym dla 
triathlonistów. Wypełnia niewątpliwie 
niszę i odpowiada na rodzące się 
zapotrzebowanie rynkowe. Jesteśmy 
głęboko przekonani, że w krótkim 
czasie pozyska liczne i oddane grono 
czytelników i klientów.
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY
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Funkcję redaktora naczelnego serwisu 
pełni Łukasz Grass – były dziennikarz 
TVN24, a obecnie Zastępca Redaktor 
Naczelnej Radia TOK.FM, triathlonista 
z zamiłowania (ukończył m.in. Ironman 
w Roth, Half-Ironman w Suszu). Jego 
zaangażowanie gwarantuje najwyższy 
poziom serwisu zarówno od strony 
redakcyjnej, jak i sportowej. 

Stałymi felietonistami serwisu mają być
znane osoby życia publicznego takie jak 
dziennikarz telewizyjny Maciej Dowbor 
czy legenda polskiego triathlonu - Jerzy 
Górski.

Artykuły na temat treningu, żywienia 
czy sprzętu będą przygotowane przez 
wiarygodnych ekspertów z kraju i za 
granicy. Do współpracy przy tworze-
niu serwisu zaproszeni zostaną również 
amatorzy, uprawiający tę dyscyplinę w 
naszym kraju. 

Serwis będzie patronować i wspierać 
rozwój imprez triathlonowych w Polsce, 
a także upowszechniać tę dyscyplinę w 
naszym kraju.
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Agencja Sport Evolution dysponuje 
obecnie bodaj największą elektroniczną 
bazą triathlonistów w Polsce z ponad 
1200 adresami pocztowymi. Ponadto 
we władaniu agencji jest baza ponad 7 
tysięcy biegaczy i kilkuset rowerzystów. 
Są to osoby uczestniczące regularnie w 
projektach realizowanych przez Sport 
Evolution. 

Do końca 2011 roku naszym celem 
jest pozyskanie 5 tysięcy unikalnych 
użytkowników. Po kolejnych dwu-
nastu miesiącach chcemy osiągnąć  
poziom 100 tys. UU. AkademiaTri-
athlonu.pl ma być najbardziej opini-
otwórczym medium dla triathlonisów 
w Polsce. To z tego serwisu internauci 
mają czerpać wiedzę o treningu, im-
prezach sportowych i produktach dla 
triathlonistów. 

WIZJA ROZWOJU (CELE BIZNESOWE)

Podstawowym źródłem finansowania serwisu mają być usługi e-commerce 
obejmujące:

•	 program rabatowy Akademii Triathlonu
•	 grupy treningowe Akademii Triathlonu działające w 5-6 miastach na terenie 

całej Polski
•	 obozy i szkolenia w kraju i za granicą
•	 gadżety i pamiątki sygnowane logo Serwisu

W ciągu kolejnych 2-3 lat (w zależności od tempa rozwoju rynku) planujemy 
uruchomić ponadto:

•	 ofertę turystyki triathlonowej (zorganizowane wyjazdy na największe imprezy 
triathlonowe w Europie i na świecie)

•	 uruchomienie pierwszego w Polsce drukowanego magazynu dla triathlo-
nistów.

Od początku działalności serwisu szczególny nacisk położymy na rozwój  
PROGRAMU RABATOWEGO AKADEMII TRIATHLONU, co daje naszym  
Partnerom niepowtarzalną szansę na zbudowanie dużego i atrakcyjnego kanału 
sprzedażowego.
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AkademiaTriathlonu.pl oferuje Państwu 
szereg możliwości i form reklamowych 
dostosowanych do Państwa indywidu-
alnych potrzeb takich jak:

•	 kampania bannerowa  
(billboard, skyscrapper, inne)

•	 artykuły sponsorowane
•	 mailingi z ofertą handlową 

(reklamową) do zarejestrowanych 
użytkowników serwisu (obecnie 
1200 kont)

•	 konkursy z nagrodami
•	 testy i recenzje
•	 promocja na imprezach sportowych 

(dedykowane stoiska)
•	 inne niestandardowe.

Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa 
pomysły i zapraszamy do współpracy. 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą 
reklamową dostępną w załączniku,  
a po uruchomieniu Serwisu również na  
stronie internetowej www.akademi-
atriathlonu.pl

OFERTA REKLAMOWA
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WIZUALIZACJA 
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Sport Evolution Pawelec i sp.j.
ul. Wernyhory 8a, 02-727 Warszawa

Redakcja

Łukasz Grass
Redaktor Naczelny
grass@akademiatriathlonu.pl

Kamil Rutkowski
Sekretarz redakcji
sekretarz@akademiatriathlonu.pl 

Dział handlowy (program rabatowy)

Mariusz Bremer
Sales Manager
mariusz@sportevolution.pl
+48 509 259 309

Marketing i reklama

Kornel Pawlik
kornel@sportevolution.pl
+48 506 617 983
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