


 intuicyjny panel do zarządzania akademią

 interaktywny kalendarz

 bezpieczne płatności online wraz z pełnym 
monitoringiem miesięcznych składek

 skuteczne powiadomienia, uproszczenie 
komunikacji z rodzicami, zawodnikami 
i trenerami 

 nowoczesny profesjonalny serwis www 

 moduł szkoleniowy 



jeden wygodny, skuteczny kanał do wymiany wiadomości między 
akademią, trenerem, zawodnikiem i rodzicem

 powiadomienia do wszystkich Twoich zawodników jednocześnie 



twój cały grafik treningów i wydarzeń w jednym miejscu

 sprawdzanie obecności w aplikacji

 informowanie o zmianach dotyczących treningów

 zgłaszanie nieobecności przez rodziców i zawodników



prosty panel administracyjny do zarządzania płatnościami

 monitorowanie składek

 generowanie raportów

 przypomnienia do opiekunów o zaległych płatnościach



gotowy szablon strony www umożliwi Ci 
stworzenie profesjonalnej strony www na 
wszystkie urządzenia mobilne

 zarządzanie stroną www z poziomu aplikacji

 autorski program partnerski umożliwia 
wyświetlanie wybranych reklam, które mogą być 
dodatkowym źródłem dochodu



 ćwiczenia szkoleniowe i cele treningowe

 synchronizacja planów szkoleniowych z 
kalendarzem 

 rejestrowanie postępu szkolenia i 
indywidualnych osiągnięć 

 interaktywny moduł zadań





 przeglądarka www

 urządzenia mobilne

autorski silnik CMS umożliwiający 
dynamiczną edycję wszystkich 
treści

bardzo wysoki poziom 
bezpieczeństwa w zakresie obsługi 
płatności oraz przechowywania 
danych osobowych



wejdź na stronę 
sportbm.com

zarejestruj konto 
akademii 

korzystaj 
z bezpłatnego okresu 

testowego



tylko 50 zł
miesięczna opłata minimalna, w której zawiera
się już koszt 25 zawodników (2 zł za zawodnika)

+ jedynie 2 zł
za każdego kolejnego zawodnika miesięcznie

dodatkowo możesz skorzystać z modułu szkoleniowego.

1 zł za każdego zawodnika miesięcznie, jeżeli Twoja akademia liczy do 50 zawodników

50 gr za każdego zawodnika miesięcznie, jeżeli Twoja akademia liczy od 51 do 150 zawodników

Masz cały miesiąc, by sprawdzić co zyska Twoja akademia sportowa dzięki aplikacji sportbm
wypróbuj za darmo i zarejestruj się na sportbm.com

0zł

za uruchomienie systemu

za stały dostęp do panelu, jego utrzymanie i rozwój

za korzystanie z kreatora strojów sportowych

za uruchomienie i utrzymanie profesjonalnej 
witryny internetowej

WYPRÓBUJ ZA DARMO

https://sport.bm.pl/?_ga=2.79696087.1392983868.1539257617-537686408.1532088202#/account/signup-project
https://sport.bm.pl/?_ga=2.79696087.1392983868.1539257617-537686408.1532088202#/account/signup-project
https://sport.bm.pl/#/account/signup-project


kompleksowe narzędzie 
do zarządzania akademią

monitorowanie i efektywne 
zarządzanie płatnościami

skuteczna komunikacja 
z rodzicami i zawodnikami

dostęp do obecności, ocen 
i historii zawodnika

oszczędność 
czasu

profesjonalny 
serwis internetowy



sportbm to rozwiązanie technologiczne i doradcze, 
wspomagające akademie sportowe

w innowacyjnym zarządzaniu

chcemy wspierać Ciebie i młodych ludzi, 
w których rodzi się sportowa pasja

WYPRÓBUJ ZA DARMO

https://sport.bm.pl/?_ga=2.79696087.1392983868.1539257617-537686408.1532088202#/account/signup-project
https://sport.bm.pl/?_ga=2.79696087.1392983868.1539257617-537686408.1532088202#/account/signup-project
https://sport.bm.pl/#/account/signup-project
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