
Oživte svůj turnaj prostřednictvím 
TRACKMAN EVENT SOFTWARE!



K vašemu turnaji nabízíme slevové
vouchery do Green Golf indoor studia.



Nezapomenutelné turnajové momenty

• Od klubového turnaje až po 
celostátní ProAms

• Každý hráč obdrží online zprávu
obsahující videozáznam, záznamy
dat a žebříčky s vysvětlující grafikou

• Propagace brandu prostřednictvím
reportu z turnaje

• Možnost sdílení svých výsledků se 
svými spoluhráči



Osobní a relevantní obsahSdílejte nezapomenutelné
turnajové zážitky se svými

zákazníky

• Video úderu a srovnání s profesionálem
• Zaznamenaná data (9 klíčových parametrů)
• Podrobný rozbor úderu v přehledné grafice



Jednoduché 
nastavení 

• Přenosné a bezdrátové
• TrackMan 4
• Kamera + stativ, externí baterie
• TrackMan‘s windows 10 app
• Není potřeba internetové připojení 



Zachycení live momentů bez stresu

• Snadno ovladatelná aplikace zachytí 
vaše nezapomenutelné okamžiky
• Živý záznam dat
• Živé pohledy z libovolných kamer
• Možnost tvorby nových hráčů
• Testovací rána
• Seskupení hráčů do flightů



Vše pod jedním účtem na mytrackman.com

• Upravte si e-mailové adresy hráčů
• Přizpůsobte si zprávy
• Vytvářejte žebříčky
• Porovnejte údery s profesionály
• Přidejte logo vlastní i sponzorů
• Ukládejte a kontrolujte všechny své

turnaje



NÁHLED REPORTU
• Video hráče
• Logo pořadatele, sponzora apod.
• Podrobný rozbor úderu
• Modelové video profesionálního hráče
• Vysvětlivky ke každé metrice
• Možnost připsání pozvánky na další turnaj, 

případně jakýkoliv jiný text
• Leaderboard celého turnaje



TRACKMAN
EVENT MODULE

Díky speciální TrackMan službě obdržíte:

§ Analýzu vašeho úderu

§ Leaderbord londest drive

Consent to the use of data for further purposes:

Souhlasím, že TrackMan mi zašle data analýzy dopadu v rámci

odehraného turnaje. 

§ Video nahrávku

§ Možnost se porovnat s profesionály

Jméno:

Email:

Podpis:

Práva subjektu údajů: informace, oprava, vymazání a blokování, právo vznést námitku. V souladu s § 34 BDSG jste oprávněni kdykoli požadovat od společnosti TrackMan A/S komplexní informace o údajích o vás 
uložených. V souladu s § 35 BDSG můžete požádat o opravu, vymazání a zablokování jednotlivých osobních údajů. od TrackMan A/S kdykoli.Kromě toho můžete využít své právo vznést námitku kdykoli bez udání 
důvodů a upravit nebo úplně odvolat prohlášení o souhlasu s účinností do budoucna. Odvolání můžete zaslat poštou, faxem nebo e-mailem na privacy@trackman.com. Kromě poštovného nebo přepravního podle 
stávajících základních tarifů vám nevzniknou žádné náklady.



Propagace brandu

• Název a logo turnaje 
• Přizpůsobená textová sekce
• Odkaz na osobní přehled 

vašich klientů 
• Hlavní sponzorská sekce
• Další sponzoři 



OBJEDNEJTE TrackMana na turnaj
a připomeňte hráčům momenty z turnaje prostřednictvím

obrandovaného reportu.
Tel. +420 725 579 911,  e-mail: info@greengolf.cz.

www.greengolf.cz

mailto:info@greengolf.cz

