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A Sportmap egy komplett sportszolgáltatás, a célja a felhasználók számára (helybeliek, átutazók,
vendégek, turisták) a legátfogóbb, legtartalmasabb sporttal kapcsolatos információk azonnali,
mobiltelefonon keresztüli közvetítése. A kapcsolódó kliensprogramokkal egyedülálló megjelenést,
közvetítést biztosít a felhasználók felé.

Sportmap applikáció: a felhasználók számára (helybeliek, átutazók, vendégek, turisták) a legátfogóbb,
legtartalmasabb sporttal kapcsolatos információk azonnali, mobiltelefonon keresztüli közvetítése. A
tartózkodási helytől függetlenül ez könnyen, néhány érintéssel elérhető.

Bérleménykezelő/helyfoglaló interaktív weboldal: A Sportmap előfizetői részére díjmentesen
használható szolgáltatás. Kezelhetjük, összeállíthatjuk, on-line kiadható bérleményeinket, helyeinket.
Legyen az a vízi biciklin át a konditeremi gépekig, masszázs időpontfoglalásig minden szolgáltatás.
Kiadhatjuk pályáinkat, választható előre fizetési modulokkal pedig kezelhetjük a foglalásokat.

Sportkedvezmények.hu weboldal: csoportok, melyek sportkedvezményeket adnak az ezen az oldalon
feliratkozóknak hírlevél formájában. Ez lehet bármi, sportszer, táplálékiegészítő, kedvezmény
bérleményből vagy belépőből, jegyárból. A feliratkozók specifikusan (megyékre bontva) is
megkaphatják az ajánlatokat.

Sportmap közösségi oldal: Minden Sportmapban regisztrált havonként több alkalommal cikk és
ajánlat formájában lehetőséghez jut a sportmap közösségi oldalán. Ez a folyamatosan bővülő
közösség remek elérhetőségi lehetőséget biztosít! A bejegyzések elérésének növelésére
folyamatosan fizetett kiemeléseket használunk!

Sportkedvezmények közösségi oldal: a sportkedvezmények.hu közösségi oldala, felépítése, működése
a sportmap közösségi oldalával azonos, folyamatos ajánlatok megjelenítése, bővülő elérések.

Sportmap és kliensprogramjainak kapcsolódási diagramja:

SPORTMAP APPLIKÁCIÓ

Az egyesületeknél, sportvállalkozásoknál sokszor jelent problémát az információ átadása a
nagyközönség felé. Gondolunk itt a mérkőzésekre vagy az új, lehetséges jelentkezők elérésére,
megszólítása, marketing, eladás növelése, felhasználók (kedvelők) számának bővítése.

Az átlagember ma már a mobiltelefonján böngészi az információkat, leggyakrabban azon keresztül
foglal helyet, vásárol, keres lehetőségeket a sportolásra, vinné gyermekét sportolni. Az információ
gyors, egyszerű átadása a felhasználók felé szükségszerű, mi ezt szeretnénk nyújtani, mindent egyben,
amolyan sport „multi üzletházként”. Sportmap – minden, ami sport egy helyen!

Az alkalmazás helymeghatározó elv alapján működik. Szükséges hozzá egy háttérben zajló
regisztráció (e-mail alapján), illetve a GPS engedélyezése. A felhasználó az alkalmazás menüpontjára
kattint, és a kilométer szűrű beállításától függően távolság szerint sorrendben kap információt az
általa választott érdeklődési körnek megfelelően. Az applikáció további szűrésre képes, így
lebontható egy, vagy több tetszőlegesen választott kategóriára. Az események, szolgáltatások
megjelenik minden, az alkalmazást felhasználó számára, függetlenül annak érdeklődési körétől. Így
közvetlenül azokhoz is eljut az információ, akik nem is keresik. Az események már egy héttel
korábban is láthatóvá válnak.

Az alkalmazás megmutatja a legközelebb eső sporteseményt, sportolási lehetőséget (sportcsapatot),
bérleményt, sportszerforgalmazót, táplálékkiegészítőket. A kezdőablakból a felhasználó kiválasztja az
érdeklődési körének megfelelőt, és az alkalmazás a következő képernyőn máris a helyzetéhez képest
távolsági sorrendben megjeleníti. Kategória szűrővel szűkíthető a keresés sportágak szerint.

A felhasználók a kiválasztott adatlapra kattintva további információhoz jutnak. Ha a kiválasztott
lehetővé tette (használt kategória 1-5 szerint), akkor további, bővített információk elérhetők.

Sporteseményeknél lehetőség van on-line esemény szinkronizálására. Egymás ellen küzdő csapatok
esetén az eredmények, események azonnali változásának megjelenítésére, még más eseményeknél
azonnali szöveges üzenet formájában. Az esemény kedvencnek jelölése esetén azonnali PUSH
üzenetben értesülhetünk az aktuális változásokról akkor is, ha nem vagyunk belépve az alkalmazásba.
A megjelenítés feltétele az on-line események weboldalon való frissítése.

Tehát a kiválasztottra kattintva belemerülhetünk annak részleteibe, tájékoztatást kaphatunk az
egyesület, szolgáltatás működéséről, lehetőségeiről, közölhetünk információkat, népszerűsíthetjük
szolgáltatásunk, sportágunkat, toborozhatunk – akár egy nyári tábor esemény meghirdetésével.
Reklámozhatunk, eladhatunk webshopunkon keresztül, akciót szervezhetünk, helyet foglalhatunk
bérleményben, jegyet vásárolhatunk az eseményre, vagy közvetlenül megszólíthatjuk a
felhasználókat egy-egy felugró PUSH üzenetben azok, akik kedvencnek jelöltek.
A kiválasztás után új képernyőre kerülünk, ahol kategóriák szerint minél több információt oszthatunk
meg a felhasználókkal. Láthatjuk a távolságot, a pontos címet, a térkép ikonra kattintva GPS alapon
az azonnal megjelenik távolság szerint és pontosan a jelzett címre vezet. Jelölhetjük kedvencnek is,
azáltal minden olyan üzenetet, eseményt megkapunk, amit az adott tárgyra vonatkozóan a
szolgáltató megoszt még abban az esetben is, ha nem léptünk be az applikációba.
Az alkalmazásban szereplők kategóriák szerint oszthatnak meg információkat a felhasználókkal.
Az első kategória a név, cím és a pontos helymeghatározást teszi lehetővé. Jelölhetik kedvencnek, és
a térkép ikon segítségével azonnali helyszíni elérést biztosít.
A második kategória már lehetővé teszi a képfeltöltést, a nyitva tartási információkat,
elérhetőségeket, webfelület átirányítást.
A harmadikkal akciókat hirdethetünk (banner formájában is feltölthetjük adatlapunkhoz), jegyet
vásárolhatunk, helyet foglalhatunk, PUSH üzenetet küldhetünk kedvelőinknek, díjmentesen
használhatjuk a bérleménykezelőt, a helyfoglaló weboldalt, lehetőségünk van eseményeink on-line
szinkronizálására.
A negyedikkel régiós, még az ötödikkel országos kiemelést valósíthatunk meg. Az utóbbi két kategória
limitált.

Az applikáció számtalan pluszlehetőséget nyújt a felhasználók számára. Hogyan lehet ezeket
érvényesíteni, használni?
Akció hirdetése: Ha akció mellett döntünk, azt PUSH üzenettel előre jelezhetjük ezt az érdeklődök
számára. A variációk száma rengeteg lehet. Az esemény/szolgáltató oldalán bármikor elhelyezhető
QR kód. Használható kedvezményekre, belépésre, egyéb az akciókkal kapcsolatos azonosításra.
Aktuális választott egyszeri eseményről, tárgyról is lehetőség van a kiemelésre, banner formájában.
Helyfoglalás: Bérlemények közvetlen átirányítása linkkel. A fogadó oldalon a helyfoglalásra alkalmas
mobilról használható oldalnak kell lennie.
Jegyek értékesítése: Közvetlen átirányítása linkkel. A fogadó oldalon a helyfoglalásra alkalmas
mobilról használtató oldalnak kell lennie.
Webáruház: Közvetlen átirányítása linkkel. A fogadó oldalon a helyfoglalásra alkalmas mobilról
használható oldalnak kell lennie. Átirányítás után a web szabályai érvényesek.

Az applikáció folyamatos fejlesztése, az igényekhez való igazítása kiemelt feladatunk. Legyen
partnerünk!

További információ: info@sportmap.hu
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