
 

Informacja prasowa 

Warszawa, 20.02.2017 r.  

Finalista Pucharu Polski w koszykówce - Anwil Włocławek z 

mobilną aplikacją dla swoich kibiców 

 

W miniony weekend na warszawskim Ursynowie odbyły się rozgrywki Pucharu Polski 

PLK. Jeden z finalistów - drużyna Anwil Włocławek otrzyma nagrodę specjalną – 

aplikację mobilną, która zostanie opracowana przez Transition Technologies, lidera 

wśród dostawców aplikacji mobilnych dla drużyn sportowych w Polsce.  

Ubiegły weekend był prawdziwym świętem dla wszystkich fanów i sympatyków gry w kosza. 

Po blisko roku przerwy, Puchar Polski wrócił do zielonogórskiej drużyny Stelmet BC. W 

turnieju finałowym zawodnikom udało się pokonać drużynę Anwil Włocławek 73:57.  

Poza pamiątkową nagrodą, dla zdobywców drugiego miejsca – zawodników Anwil 

Włocławek – firma Transition Technologies, stworzy dedykowaną, mobilną aplikację. Dzięki 

rozwiązaniu, kibice i sympatycy będą stale informowani o bieżących osiągnięciach zespołu.  

Aplikacja umożliwi fanom lepsze poznanie zawodników, śledzenie aktualnych wyników 

drużyny, oglądanie czy relacji video z meczów. To jednak nie wszystko. Kibice będą mieć 

także możliwość dodawania własnych zdjęć podczas meczu, głosowania na najlepszego 

zawodnika poprzez tzw. MVP (Most Valuable Player). Dodatkowo, z poziomu aplikacji 

możliwe jest także zorganizowanie dedykowanych konkursów, tak aby jeszcze bardziej 

wzmocnić zaangażowanie. Kibic, dzięki tzw. relacji livescore może być częścią widowiska 

sportowego fizycznie nie siedząc na trybunach hali sportowej. Narzędzie dba również o to, 

aby przypominać fanom o meczach, czy istotnych dla klubu wydarzeniach.   

- Mamy bogate doświadczenie w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych. Cieszymy się, że 

będziemy mogli stworzyć aplikację mobilną dla finalistów Pucharu Polski - klubu Ankwil 

Włocławek. Opracowane przez nas rozwiązanie idealnie wpisze się w potrzeby kibiców i 

sympatyków koszykówki – mówi Adam Bancarewicz, kierownik zespołu aplikacji mobilnych w 

Grupie Transition Technologies.   

Transition Technologies to największy dostawca aplikacji mobilnych dla polskich drużyn 

sportowych. Z jego rozwiązań korzystają już trzy kluby koszykarskie: Rosa Radom, Miasto 

Szkła Krosno, a także tegoroczni zdobywcy Pucharu Polski - BC Stelmet Zielona Góra. Do 

tej pory aplikacja dla kibiców zielonogórskiej drużyny została pobrana przez 9,5 tys. 

użytkowników.  

Więcej o rozwiązaniach sportowych można przeczytać tu. 

*** 
O firmie Transition Technologies S.A.: 
 
 
Transition Technologies to polska firma informatyczna, która nieprzerwanie od 1991 roku tworzy 
autorskie systemy informatyczne oraz nowoczesne rozwiązania techniczne dla krajowych i 
międzynarodowych klientów – na swoim koncie ma m.in. wdrożenia w Ameryce Południowej i na 

http://www.tt.com.pl/pl/aplikacje-sportowe


 

Bliskim Wschodzie. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach dla wybranych sektorów rynku: energetyki, 
gazownictwa, przemysłu oraz biomedycyny. Firma swoją siedzibę ma w Warszawie, posiada też 7 
ośrodków regionalnych w Polsce – w Białymstoku, Ostrowie Wielkopolskim, Łodzi, Kielcach, 
Koszalinie, Wrocławiu i Lublinie oraz przedstawicielstwo w Niemczech i filię w Stanach 
Zjednoczonych. Transition Technologies zatrudnia obecnie ponad 1000 pracowników – od 2011 ich 
liczba została podwojona.  
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