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 Transition Technologies z kolejną aplikacją dla fanów 

koszykarskich emocji  

Pod koniec 2016 roku korzystaliśmy ze swoich smartfonów przez 2 h i 50 minut 

dziennie1. W drodze do pracy słuchamy muzyki, czytamy najnowsze wiadomości 

i prowadzimy burzliwe dyskusje ze znajomymi. Wszystko to umożliwiają nam 

aplikacje, których twórcy prześcigają się w tworzeniu nowych funkcjonalności 

i przyjaznych interfejsów. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się też aplikacje 

sportowe – to segment, który rozwija się coraz dynamiczniej. Liderem w tym obszarze 

jest polska spółka Transition Technologies, która wprowadziła właśnie na rynek 

kolejną aplikację, tym razem dla klubu Anwil Włocławek.  

Już 4,917 mld osób na świecie korzysta z urządzeń mobilnych2. Razem z urządzeniami 

rozwija się rynek mobilnych aplikacji, które towarzyszą nam niemal w każdej dziedzinie 

naszego życia. Najchętniej instalujemy znane portale społecznościowe i komunikatory – 

dzięki nim rozmawiamy z przyjaciółmi kiedy tylko mamy na to ochotę i uczestniczymy w ich 

codzienności, przeglądając dodawane zdjęcia czy aktywności.  

Aplikacje mobilne ułatwiają nam też zmagania z codziennymi obowiązkami – jadąc 

pociągiem opłacamy rachunki za prąd i kupujemy prezenty na imieniny przyjaciółki. Nic 

dziwnego, że pod koniec II kwartału 2017 roku – już 4,7 mln użytkowników osób korzystało 

z aplikacji mobilnych przeznaczonych dla bankowości3. To jednak nie wszystko – 

rozwiązania mobilne towarzyszą nam gdy spacerujemy po muzealnych salach i wyświetlamy 

na ekranach smartfonów opisy obrazów lub życiorysy ich twórców. Pomagają nam dbać 

o zdrowie – śledzić migreny, a nawet kontrolować przyjmowanie leków.  

Kluby stawiają na zaangażowanie   

Aplikacje mobilne coraz częściej stają się miejscem spotkań dla osób o podobnych 

zainteresowaniach – przykładem są rozwiązania dla sportu. Dzięki nim kibice mają dostęp do 

najnowszych informacji na temat swoich drużyn, relacji video, czy zdjęć. – Aplikacje 

sportowe pozwalają tworzyć jeszcze silniejszą więź pomiędzy fanami a drużyną, od lat 

korzystają z nich takie kluby sportowe jak np. Real Madryt czy FC Barcelona. Duże 

zainteresowanie tymi rozwiązaniami obserwujemy też na polskim rynku. Nasze aktywne 

aplikacje sportowe pobrano już 5722 razy, co tylko potwierdza, że jest to odpowiedź na 

rynkową niszę – mówi Adam Bancarewicz, Kierownik Zespołu Aplikacji Mobilnych 

w Transition Technologies.    

Transition Technologies jest największym polskim twórcą aplikacji dla klubów koszykarskich. 

Z rozwiązań firmy korzystają między innymi zespoły Miasto Szkła Krosno, Rosa Radom 
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i Stelmet BC Zielona Góra, a z własną aplikacją rusza właśnie Anwil Włocławek – tegoroczny 

zdobywca Superpucharu Polski w koszykówce.      

- Ponad pół roku temu wręczaliśmy finaliście Pucharu Polski PLK nagrodę specjalną, teraz 

oddajemy gotową już aplikację. Fani Anwil Włocławek mogą śledzić mecze na bieżąco dzięki 

relacjom livescore, mają dostęp do najnowszych tabel wyników, składu drużyny, czy profili 

zawodników. Najważniejsza jest jednak możliwość tworzenia społeczności i aktywnego 

uczestnictwa w życiu klubu – dlatego właśnie zapewniliśmy kibicom funkcję głosowania 

MPV, dzięki której mogą wybrać najbardziej wartościowego gracza. Z czasem chcemy 

rozszerzać funkcjonalności aplikacji i m.in. umożliwić im łatwy zakup biletów – komentuje 

Jakub Hajduk, Dystrybutor Sportowych Aplikacji Transition Technologies.       

Ciągły rozwój rynku urządzeń mobilnych jest zapowiedzią rosnącego zapotrzebowania na 

mobilne aplikacje, które towarzyszą nam w codziennym życiu społecznym, obowiązkach 

i rozrywce. W poszukiwaniu nowych obszarów biznesowych, twórcy aplikacji powinni 

zainteresować się sportem – sektorem z wyraźnymi, lecz wciąż mało zagospodarowanymi 

potrzebami.         

 

  

    

*** 
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 
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 700 pracowników – od 2011 ich 
liczba została podwojona. Firma posiada status Centrum Badawczo Rozwojowego.  
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