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czcionka: Din Pro , odmiana bold 

czcionka slogan: Din Pro , odmiana lightBEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA  
DO ORGANIZACJI SPONTANICZNYCH 

SPOTKAŃ SPORTOWYCH





Playces to unikalna, pierwszy tego typu projekt na świecie. 
Tworzony jest przez zespół prawdziwych pasjonatów sportu, 
dla których motywacją do jej skonstruowania stała się chęć 
rozprzestrzeniania idei zdrowego trybu życia. 

Czym jest Playces?



Nad wyraz dynamiczny rozwój rynku mobilnego na terenie 
naszego kraju (zgodnie z najnowszymi badaniami już ponad 60% 
Polaków posiada smartfony) wyraźnie pokazał, że implementacja 
tej koncepcji, wśród społeczeństwa, powinna odbywać się właśnie 
tą nowatorską, mobilną drogą. 

Czym jest Playces?



Potrzeba  
rywalizacji sportowej

Wielu chętnych

 
Rosnąca moda  

na uprawianie sportu

Brak aplikacji przejmującej 
obowiązki organizatora  
spotkania

Dotychczas nie stworzono  
ujednoliconego systemu  
komunikacji dla osób  
uprawiających sport

Brak aplikacji do organizacji  
spontanicznych spotkań  
sportowych

Stan obecny



Playces poprzez niezwykle szeroki i przemyślany wachlarz 
funkcjonalności niesie za sobą prawdziwą zmianę w podejściu 
do uprawiania sportu. Dzięki aplikacji użytkownik może 
kompleksowo poruszać się w obszarze  aktywności fizycznej: 

O Playces



• znaleźć lub stworzyć w wygodny i prosty dla siebie sposób 
wydarzenie odbywające się w jego okolicy z zakresu wskazanej 
dyscypliny sportu (np. mecz piłki nożnej na osiedlowym boisku, 
rajd rowerowy, wspólne wieczorne bieganie w parku etc.);

• wybrać odpowiednich, pod względem poziomu zaawansowania, 
partnerów do wspólnego uprawianiu sportu;

• otrzymać wszelkie informacje ułatwiające i zachęcające 
do aktywności ruchowej: liczbę spalanych kalorii, program 
optymalnej diety i poziomu nawodnienia, porady z zakresu 
medycyny sportowej oraz  profilaktyki urazowej,  wskazówki 
dotyczące doboru właściwego sprzętu sportowego, a nawet 
powiadomienia o prognozowanej pogodzie w czasie  
wydarzenia.

O Playces



Aplikacja dzięki nieprzeciętnie atrakcyjnej graficznie  
i przejrzystej formie będzie w stanie przyciągnąć do 
siebie użytkowników smartfonów, w szczególności 
przedstawicieli młodego pokolenia. Dodatkowo, uczestnictwo 
w projekcie wybitnych polskich sportowców, mistrzów 
w swoich dziedzinach sportu, którzy bez wątpienia są 
autorytetami dla znakomitej większości naszych rodaków, 
sprawi, że grono korzystających z tego instrumentu,  
w bardzo krótkim czasie, będzie wyjątkowo szerokie. 

O Playces



Organizację spontanicznych  
spotkań sportowych

Co oferuje Playces?

Wybieramy dyscyplinę sportową,miejsce,  
datę oraz czas trwania wydarzenia.

Gotowe!

Określamy liczbę uczestników, ich wiek,  
płeć oraz poziom zaawansowania  
sportowego.
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Ujednoliconą komunikację 
(wewnętrzny czat)

Co oferuje Playces?

Komunikujemy się z innymi uczestnikami 
wydarzenia.

Dzielimy się zdjęciami i filmami.



Rywalizację sportową  
i monitorowanie rozwoju

(system Poziomów Rankingowych)

Co oferuje Playces?

Monitorujemy rozwój sportowy.

Obserwujemy szczegółowe statystyki  
i porównyjemy się z innymi użytkownikami.



Spersonalizowany system porad zdrowotnych  
i dietetycznych dla osób uprawiających sport

Co oferuje Playces?

Otrzymujemy porady zdrowotne oraz  
zalecenia dietetyczne przed i po wysiłku.



Integracja z portalami  
społecznościowymi

Co oferuje Playces?

Mamy możliwość zalogowania się  
do aplikacji poprzez istniejące już konto  
w popularnym portalu społecznościowym.



Możliwość współdzielenia się  
zdjęciami i filmami

Co oferuje Playces?

Oglądamy zdjęcia i filmy związane  
z wydarzeniem.



Instruktaż rozgrzewkowy 
w postaci filmów wideo

Co oferuje Playces?

Oglądamy filmy rozgrzewkowe  
prowadzone przez sportowców  
związanych z konkretną dyscypliną.



System motywacyjny 
(wymiana spalonych kalorii  

na rabaty w sklepach sportowych)

Co oferuje Playces?

Uprawiamy sport, a spalane kalorie 
wymieniamy na rabaty w sklepach 
sporotwych.



Co oferuje Playces?

Weryfikujemy wiarygodność uczestników 
poprzez wewnętrzny system Poziomu 
Zaufania.

Poziom Zaufania 
(wewnętrzny system weryfikacji  

użytkowników)



PLAYwall 
(budowanie społeczności sportowej  

poprzez tablicę aktywności znajomych w aplikacji)

Co oferuje Playces?

Obserwujemy aktywność znajomych lub 
wszystkich użytkowników aplikacji.

Kontrolujemy swoją aktywność  
i powiadomienia w aplikacji.



Poprzez funkcjonalności związane, z tak pożądaną społecznie, 
aktywnością ruchową - w głównej mierze generowanie 
dostępności wydarzeń sportowych, kreowanie zdrowej, 
sportowej rywalizacji,  wprowadzenie  elementów motywacyjnych  
i benefitowych, łączenie pasjonatów poszczególnych dyscyplin 
w grupy oraz urzeczywistnianie aktualnych trendów - aplikacja,  
w doskonały, a przede wszystkim skuteczny sposób może pomóc 
pozycjonować swoich Partnerów jako podmioty odpowiedzialne 
i zaangażowane społecznie.

Podsumowanie



kontakt@playces.net


