
Oferta
Trackingu
GPS



zapleczem logistycznym eventu

Możliwość 
zarządzania 

CO OFERUJEMY?

dla Twoich Zawodników w
trakcie rywalizacji
sportowej

Bezpieczeństwo

całego eventu nie tylko
startu i mety

Relacjonowanie na 
 żywo  

i nowe możliwości pozyskania
sponsorów

Widowiskowość 



Tracking to usługa wypożyczenia odbiornika
GPS, który zawodnik posiada podczas trwania
całego wydarzenia.

Sposób działania jest podobny do tego
użytego w telefonach czy zegarkach
sportowych:

Sygnał z gps odbierany jest przez urządzenie,
a następnie wysyłany za pomocą sieci gsm do
systemu. Dzięki temu możemy na widoku live,
na dowolnym urządzeniu obserwować
naszych zawodników.

Jak to działa?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


korzystamy z jednych z najbardziej zaawansowanych
urządzeń na rynku - GL 300 wykorzystywanych w
największych wydarzeniach sportowych na świecie

urządzenia są małe i lekkie (7 x 4 x 2 cm - wielkość
pudełka od zapałek) i ważą zaledwie 60 g

posiadają długi czas pracy (mogą działać do 180 h w
zależności od częstotliwości sygnału, który waha się
od 6 sek. do 10 min)

są znacznie mniejsze i lżejsze niż jakikolwiek smartfon

posiadają układ GSM, którego nie posiada zegarek,
aby wysłać lokalizację do internetu

są proste w obsłudze, uruchamiane jednym
przyciskiem 

Nasze urządzenia
GPS



WIDOK TRACKINGU LIVE



Widok Trackingu Live jest intuicyjny i cały czas jest rozwijany 

Możemy włączyć śledzenie konkretnego zawodnika, co pozwoli nam zbliżyć widok mapy na jego
lokalizację i automatycznie widok będzie przesuwał się wraz z jego znacznikiem

Podział na konkretne klasyfikacje ułatwia widoczność zawodników na mapie

Widok Live jak sama nazwa wskazuje dostępny jest tylko w trakcie trwania zawodów. Natomiast
widok odtworzenia dostępny jest cały czas od 1 minuty biegu. Dostęp wraz z wynikami znajdują się na
platformie Dostartu przez cały czas

    Możemy wyszukiwać zawodników, których chcemy obserwować, możemy ich zaznaczyć
        i sprawdzić ich dokładną lokalizację

    Przez cały czas trwania eventu, a także po jego zakończeniu istnieje możliwość ściągnięcia śladu GPX         
każdego zawodnika

 
       Istnieje podział na widok Live czyli na żywo wraz z przemieszczaniem się zawodnika. Kropka przenosi
       się w miejsce, gdzie aktualnie się on znajduje oraz na widok odtworzenia czyli coś w rodzaju relacji,
       którą można oglądać w przyspieszeniu, żeby sprawdzić jak zawodnicy radzili sobie wcześniej



dzięki śledzeniu GPS wiemy, w którym
miejscu dokładnie znajdują się
zawodnicy, czy nie zboczyli z trasy

kibice oczekujący na mecie mogą śledzić
ich poczynania online, dzięki czemu
wiedzą kiedy dotrą na miejsce

to nowe rozwiązanie pozwalające na
dotarcie do większej liczby odbiorców

zwiększenie widowiskowości wydarzenia
daje większe możliwości pozyskania
sponsorów

możliwość koordynowania działania
zaplecza eventu dzięki udostępnieniu
trackerów służbom zabezpieczającym
wydarzenie

                        
                  KORZYŚCI TRACKINGU

 



Nasze doświadczenie
7R CST MTB Gdynia Maraton - UCI i PP XCM
(http://tracking.activeprogress.eu/7r-cst-mtb-gdynia-
maraton-uci-i-pp-xcm-v5726)

BESKIDY ULTRA - TRAIL® (BUT) 2021
(http://tracking.activeprogress.eu/beskidy-ultra-trail-
but-2021-v5068)

Ultra Way   

Czerwonym Szlakiem Dookoła Łodzi
(http://tracking.activeprogress.eu/czerwonym-
szlakiem-dooko-a-odzi-v6642)

Wataha Bieszczady Extreme Triathlon
(http://tracking.activeprogress.eu/wataha-bieszczady-
extreme-triathlon-v5228)

      (http://tracking.activeprogress.eu/ultra-way-v6736)



Large firms
20%

Startups
20%

Medium-sized businesses
20%

Office workers
20%

Company executives
20%

INNOWACYJNOŚĆ

Możesz ją uzyskać w bardzo prosty sposób
korzystając z Panelu Dostartu.pl

Integracja, którą posiadamy z firmą Dostartu.pl w
bardzo prosty sposób pozwoli na połączenie
Twoich zawodów z trackingiem GPS

Od teraz nie musisz już przenosić listy startowej
do zewnętrznego systemu

Jeżeli dokonasz zmian w trakcie zawodów nie
musisz tego korygować w dwóch miejscach czy
też powiadamiać nikogo z firmy zewnętrznej

Od teraz możesz mieć to wszystko zintegrowane
w jednym miejscu

https://dostartu.pl/


PRZYKŁADOWA
OFERTA

dysponujemy 300 urządzeniami GPS

oferujemy wynajem dla zorganizowanych eventów
takich jak: biegi górskie, rajdy rowerowe itp.

oferujemy wynajem indywidualny na wydarzenia
typu: FKT na szlaku GSB, GSS

oferujemy wynajem długoterminowy

oferujemy obsługę eventu (wydawanie, zbieranie
trackerów oraz wyświetlanie wydarzenia na 

       50- calowym ekranie)



Koszt wynajęcia
nadajnika GPS

1-10 szt. - 50-120 zł/ szt.

10-50 szt. - 35 zł/ szt.

powyżej 50 szt. - 30 zł/ szt.

Oferta dotyczy eventu trwającego do 5 dni plus czas wysyłki i odesłania trackerów
Pokrywamy koszty wysyłki do Organizatora
Koszty odesłania nadajników do Nas pokrywa Organizator



Jeżeli zainteresowała Cię ta 
przykładowa oferta albo masz jakieś 

pytania skontaktuj się z Nami
 

Rafał Ostrowski: +48 792 544 024
Justyna Ostrowska: +48 669 739 896 

 activeprogress.eu@gmail.com
 
http://activeprogress.eu/


