Jak promować biegi
dzięki
sponsorom i biegaczom

Zdjęcia to obok medali najważniejsze pamiątki z biegu. I
chociaż większość uczestników chciałoby mieć taką
pamiątkę, to najczęściej trzeba za to zapłacić, i to nie mało.
A gdyby tak zdjęcia dawać uczestnikom w prezencie? Bez
żmudnego przeszukiwania Internetu i prosto na ich profil
na facebooku? Szybko i wygodnie.
Za zrobienie takich zdjęć płaciłby sponsor biegu, który w
zamian oznaczałby zdjęcia swoim logo, a czasami dorzucał
konkretną ofertę i rabaty. W zamian mógłby liczyć na
wielki zasięg na facebooku. Dzięki temu zadowoleni
byliby uczestnicy, sponsor i organizator, którego impreza
promowana będzie w Internecie bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej. Takie możliwości daje tylko Pic2Go.

Zdjęcia to nie wszystko. Pic2Go przygotuje trwające
blisko jedną minutę spersonalizowane filmy o każdym z
biegaczy osobno. Jednym słowem pamiątka na całe życie.

Pierwsze
narzędzie do
promocji
imprez
biegowych
na
facebooku

Bo mamy patent na skuteczną promocję w sieci. Pic2Go to
przede wszystkim platforma do udostępniania darmowych zdjęć
uczestnikom biegu, będącymi użytkownikami facebooka.

Głównym celem jest promocja biegu i sponsora poprzez
budowanie dużego zasięgu w mediach społecznościowych.
Zdjęcia i filmy wyróżniają się na tle innych materiałów, więc są

często komentowane i „like’owane. Dla sponsora jest ważne,
że każde zdjęcie obrandowane jest jego reklamą. Może to być
tylko logo, albo konkretna oferta.

Zwykle od 45 do 65% uczestników obsługiwanych przez nas
biegów rejestruje się w systemie. Dzięki temu ilość
udostępnionych zdjęć i filmów liczona jest setkach tysiącach, co
z kolei przekłada się na miliony wyświetlonych zdjęć z
przekazem i ofertą sponsora. Dlatego sponsorzy nas kochają!

Dlaczego
Pic2Go to
światowy
lider w
promocji
biegów?

BWS*
TO CO NAJWAŻNIEJSZE DLA BIEGU – TO PIC2GO
REKLAMA W
MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

NAJLEPSZY
ZASIĘG
NA

WARTOŚCIOWY
GADŻET
DLA
BIEGACZY

PAMIĄTKA
NA
CAŁE ŻYCIE

*Bardzo ważny slajd

DOMINUJEMY FACEBOOKA

54 000
1 400
Chicago
Półmaraton

WYBRANE

IMPREZY

W 2016 ROKU

Wings for Life
World Run
Słowacja

Pic2Go używane jest na setkach
imprez przez sponsorów każdego
roku w więcej niż 30 krajach!

Samsung 10 km
Tajlandia

Zrobionych
zdjęć
Uczestników
umieściło
zdjęcie na
facebooku.
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Komentarzy
na facebooku

Wyświetleń na
facebooku
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na
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Wyświetleń na
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34 000
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na
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Wyświetleń na
facebooku

THE COLOR RUN

BUKARESZT

The Color Run użyło Pic2Go na wszystkich sześciu
edycjach w Rumunii dając uczestnikom możliwość
dzielenia się swoją radością ze znajomymi na
facebooku. Poniższe statystyki dotyczą tylko jednej
imprezy.
IMPREZA W LICZBACH

22 000
2 500

Zrobionych
zdjęć

56 000

Uczestników
umieściło
zdjęcie na
facebooku.

1 300 000

1 300
Wyświetleń na
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Polubień
na
facebooku

Komentarzy
na facebooku

2016

The Color Run
Bukareszt
Sponsorowane przez:

2016

Tel Awiw Maraton

MARATON

Sponsorowane przez:

W TEL AWIWIE
Samsung Tel Aviv Marathon jest największym
wydarzeniem biegowym w Izraelu z ponad 30.000
uczestników w każdym roku, jak również największą
imprezą obsługiwaną przez Pic2Go w 2016 roku.
IMPREZA W LICZBACH

107 000
15 700

Zrobionych
zdjęć

Uczestników
umieściło
zdjęcie na
facebooku.

734 000
61 000

17 000 000

Wyświetleń na
facebooku

Polubień na
facebooku

Komentarzy
na facebooku

NUMER 1 NA ŚWIECIE
DZIĘKI
INNOWACJOM
NASZE PRODUKTY

#hasztag
sponsora

Pierwsze
zdjęcie to
reklama

Obrandowane zdjęcia uczestników prosto na ich

Tysiące zdjęć na
tysiącach profili
FB

S[ERSONALIZOWANE
ZDJĘCIA
OPIS

Zdjęcia Pic2Go wzbogacane są dodatkowymi danymi
osobistymi z biegu. Zdjęcia takie robimy w wyznaczonych
miejscach na trasie biegu.
Średnia prędkość, przebyty czas i dystans
zawodnika widoczne na zdjęciu
Cała trasa i aktualne miejsce zawodnika na
trasie wskazane na mapie
Szczegóły biegu i biegaczy
Chmurka z danymi wskazująca na
biegacza
Super funkcjonalność – łączenie danych ze
zdjęcia z pomiarem czasu

SPERSONALIZOWANE
FILMY
OPIS

TYLKO U NAS! Spersonalizowane wideo w jakości HD
wzbogacone o osobiste wyniki wysyłane wprost na
facebooka uczestników
Średnia prędkość, przebyty czas i dystans
dodany do filmu
Możliwość dostosowania wstępu i zakończenia do
potrzeb sponsora

Inteligentna grafika wskazująca na zawodnika
Umożliwia pokazanie oficjalnego czas na finiszu
Automatyczne udostępnianie filmów na
facebookowych profilach zawodników

KLIKNIJ I ZOBACZ

RaceView
OPIS

NOWOŚĆ: Widok trasy z lotu ptaka na interaktywnej
mapie 3D, pozwalającą zawodnikom na odtwarzanie,
analizę i udostępnianie szczegółów ich biegu z
zupełnie nowej perspektywy.
Spersonalizowany widok 3D z lotu ptaka zawierający
zdjęcia i dane zawodników
Prezentuje trasę zawodów, jej lokalizację, ukształtowanie
terenu oraz poszczególne atrakcje.
Innowacyjna pamiątka cyfrowa do odtwarzania i
udostępniania przez zawodników
Już niedługo: Przedwyścigowy widok na trasę z
lotu z ptaka przeznaczony na stronę internetową.

KLIKNIJ I ZOBACZ

NAJLEPSZE ŹRÓDŁO INFORMACJI O PIC2GO

Jeżeli chciałbyś być na bieżąco z naszymi działaniami
kliknij logo i polub nasz profil na facebooku

ONI NIE MOGĄ SIĘ MYLIĆ

NASZA PROPOZYCJA
DLA ORGANIZATORÓW
Jeżeli podoba się Wam Pic2Go, ale chcielibyście poznać nasz system lepiej i
dowiedzieć się jakie mamy warunki współpracy, to zapraszam do kontaktu.
Chętnie spotkamy się w najlepszym dla Państwa miejscu.
Jeżeli chcielibyście przedstawić Pic2Go swoim sponsorom, to wesprzemy
Was naszą prezentacją w trakcie spotkania z nim.

www.pic2go.com

patryk.czarnowski@pic2go.pl

+48 602 405 302

