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NA NASZĄ REPUTACJĘ ZAPRACOWALIŚMY 
PRECYZJĄ

� Dostarczamy najdokładniejszy system analityczny w świecie piłki nożnej. Nasze 
analizy zapewniają wiedzę o każdym zachowaniu piłkarza z częstotliwością co 
0,1 sekundy, gwarantując informacje o ponad 2500 wydarzeń w każdym 
meczu.

� ProZone to pierwszy na świecie system analityczny, który znalazł uznanie w 
oczach niezależnych fachowców. Niedościgniony dla innych poziom 
obiektywności i dokładności przesądzają, że tak wielu z największych futbolu 
decyduje się na współpracę właśnie z nami.

„W Realu Madryt naszą ambicją jest to, aby zawsze być w awangardzie pod 
względem nowinek technicznych, co można osiągnąć używając najbardziej 
dokładnego i wnikliwego systemu oceny występu zawodników. System ProZone 
udowodnił swoją jakość w tej dziedzinie, jak również pokazał, z jaką łatwością
można dostarczyć dane, gwarantując nam pogłębienie wiedzy.”

Valter Di Salvo — szef przygotowania fizycznego Realu Madryt



SANTIAGO BERNABEU W MADRYCIE



BEZKONKURENCYJNA EKSPERTYZA

� Co nas wyróżnia? Bezkonkurencyjna pasja oraz wiedza w branży analiz 
sportowych. Jako pionierzy w naszej dziedzinie, mamy już za sobą ponad 
dziesięć lat doświadczenia w pracy z czołowymi klubami świata, federacjami 
krajowymi i ligami.

„System ProZone dostarcza dynamicznego i unikalnego wglądu w postawę
drużyny. ProZone od dłuższego czasu dostarcza Arsenalowi serwis, który 
cechuje się ogromną wiarygodnością, spójnością i bogactwem wiedzy.”

Arsène Wenger — menedżer Arsenal FC



STADION EMIRATES W LONDYNIE



W GŁĄB FUTBOLU

� Dzięki współpracy z najwybitniejszymi trenerami w świecie futbolu, mamy 
pewność, że nasz produkt jest przygotowany w taki sposób, aby ludzie piłki 
doskonale odnaleźli się podczas pracy z nim. Pasja naszych pracowników i 
dokładne ekspertyzy sprawiają, że jesteśmy w stanie dostarczać najwyższej 
jakości usługi, pomagając kooperującym z nami zespołom przy efektywnym 
użytkowaniu systemu ProZone.

„Technologia ProZone pozwala nam testować nasz zespół w całkowicie nowy 
sposób, dostając się do środka tego, co tak naprawdę przesądza o tym, że o 
jakimś meczu można powiedzieć: to dobre spotkanie.”

Garth Lagerwey — generalny menedżer Realu Salt Lake City



STADION REALU SALT LAKE CITY



ANALIZA WYSTĘPÓW

� Analiza występów to sposób na ocenę postawy zespołu oraz zawodnika w 
spójny i obiektywny sposób.

� Dzięki wsparciu intuicji trenerskiej informacją dostarczoną przez ProZone, 
szkoleniowcy zyskują szansę na pełniejszą ocenę występu swoich piłkarzy. 
ProZone dokłada starań, aby współpracujące z nami zespoły używały tych  
informacji jak najefektywniej.

„ProZone oferuje szansę na zyskanie przewagi nad rywalem, dostarczając 
bogate informacje. Kluczem dla mnie i moich współpracowników ze sztabu 
szkoleniowego jest ich efektywne wykorzystanie.”

Mark Hughes – były menedżer Manchesteru City



DOSTARCZAMY PEŁNĄ WIEDZĘ O FUTBOLU



NASZE MOCNE STRONY SĄ
WASZĄ PRZEWAGĄ

� Pionierzy w swojej dziedzinie
� System rozwijany we współpracy z trenerami
� Interaktywny produkt
� Obiektywnie doceniony system
� Światowa baza danych
� Obsługa na najwyższym poziomie
� Bezkonkurencyjne ekspertyzy
� Lider w dziedzinie analiz sportowych



USŁUGI PROZONE
- POPRAWA PROCESU SZKOLENIA

� Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy ma inne oczekiwania. 
Dlatego dostosowujemy nasze usługi do potrzeb klubów w procesie szkolenia, 
oferując również wsparcie w postaci konsultacji. Daje nam to pewność, że kluby 
w pełni wykorzystują bogactwo możliwości programu.

� ANALIZA POMECZOWA

� ANALIZA RYWALI
� DECYZJA O ZATRUDNIENIU PIŁKARZA
� ANALIZA SPOTKAŃ NA ŻYWO
� BADANIA I KONSULTACJE



ANALIZA POMECZOWA
- PEŁNE ZROZUMIENIE

� Informacja z jednego, wybranego meczu lub z wielu 
spotkań prezentowana jest za pomocą interaktywnego 
interfejsu umożliwiającego natychmiastowy dostęp do 
szeregu danych.

� Zalety analizy pomeczowej:
� Obiektywny wgląd w głąb spotkań
� Wsparcie procesu szkolenia
� Dokładne narzędzie oceny zawodników
� Pomoc przy wyborze wyjściowego składu
� Śledzenie przyczyn powstawania kontuzji
� Ustalanie realistycznych zadań



ANALIZA RYWALI
- EFEKTYWNE PRZYGOTOWANIE

� System Prozone pozwala na przedmeczową analizę
rywali, wskazując silne i słabe strony poszczególnych 
piłkarzy oraz zespołu.

� Szeroka paleta w pełni interaktywnych narzędzi 
trenerskich pozwala wesprzeć wiedzę piłkarskich 
zwiadowców, jak również poznać lepiej własny zespół.

� Zalety analizy „scoutingowej”:
� Dokładniejsze rozpracowanie przeciwnika
� Rzetelna ocena przy wyborze wyjściowej jedenastki
� Lepsze przygotowanie do meczu
� Analiza gry piłkarza, formacji i całego zespołu
� Analiza okoliczności, w jakich padają bramki



DECYZJA O ZATRUDNIENIU PIŁKARZA
- ŚWIADOME SCOUTOWANIE

� Wiele spośród czołowych klubów używa ProZone, aby 
wesprzeć swoich „scoutów” i ulepszyć proces 
rekrutacji.

� Dostarczane informacje mogą być wykorzystywane 
zarówno przy ocenianiu rekomendacji „scoutów”, jak 
również przy wyszukiwaniu potencjalnych celów 
transferowych.

� Korzyści wynikające z używania produktu do 
światowego „scoutingu”:
� Unikalny na skalę światową system „scoutingowy”
� Zasięg pokrywający wszystkie ligi świata
� Pogłębienie wiedzy o transferowanych piłkarzach
� Poszerzenie profilu zawodnika
� Ocena piłkarzy na całym świecie



ANALIZA SPOTKAŃ NA ŻYWO
- NATYCHMIASTOWY WGLĄD

� Prozone dostarcza również analizę występów na żywo, 
zapewniając dostęp do pogłębionej wiedzy o grze 
piłkarzy w czasie rzeczywistym.

� Nasze oprogramowanie pozwala na łatwe nawigowanie 
między kluczowymi wydarzeniami meczu i 
okolicznościami, które je poprzedziły. Daje również
natychmiastowy dostęp do wiedzy o postawie 
zawodników i pomaga przy dokonywaniu zmian 
taktycznych w czasie meczu.

� Zalety analizy spotkań na żywo
� Analiza w czasie rzeczywistym
� Natychmiastowy dostęp do wiedzy
� Pogłębiona wiedza o zespole
� Możliwość dostosowania sposobu prezentacji 

informacji
� Szybko zyskiwana przewaga



BADANIA I KONSULTACJE

� Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu przełomowych badań i ponad 
dziesięcioletniej współpracy z czołowymi trenerami, nasz zespół potrafi  
przekształcić suche dane w pełną i pogłębioną wiedzę o występach piłkarzy.

� Dzięki ścisłej współpracy z Wami, nasi konsultanci są w stanie wesprzeć Wasze 
sztaby szkoleniowe wiedzą, która pozwoli rozwinąć strategię analizy występów.

� Zalety konsultacji z ProZone
� Rozwój strategii analizy
� Maksymalizacja wiedzy o występach zespołu
� Projekty badawcze na zamówienie
� Zintegrowane aplikacje trenerskie
� Wymierne wskaźniki wydajności



PEŁNIEJSZE ROZUMIENIE

� „W Chelsea zawsze dbamy o to, aby zmaksymalizować korzyści płynące z 
analizy danych meczowych a konsultanci ProZone pomagają nam osiągnąć
znaczący wgląd w te dane.”

Mike Forde – dyrektor działu analiz Chelsea FC



• Siedziba firmy:

Prozone Sports Ltd
3 Craven Court
Millshaw, Leeds
LS11 8BN, UK
+44 (0) 113 213 5017
info@prozonesports.com
www.prozonesports.com

• Biura regionalne:

• Chicago, USA
• Barcelona, HISZPANIA
• Warszawa, POLSKA 
• Dubaj, ZEA
• Tokio, JAPONIA
• Madras, INDIE
• Johannesburg, RPA
• São Paulo, BRAZYLIA

• Kontakt

Jakub Myszkorowski

T: 694462492

E: poland@prozonesports.com

W: www.prozonesports.com/pl

PROZONE NA ŚWIECIE



DOSTARCZAMY 
PEŁNĄ WIEDZĘ
O FUTBOLU


