
Preprosto – START!
Ne odlašajte in preizkusite!

Enostavno izberite svoj paket, si ga prilagodite 
in 30 dni uporabljajte brezplačno in brez 
obveznosti!

Omogočamo letno ali mesečno naročnino – brez 
kakršne koli vezave. Tako lahko podprete samo 
organizacijo posameznega tekmovanja ali celoletne 
tekmovalne dejavnosti vaše športne organizacije.

 noro enostavna,  

a profesionalna rešitev 

za vodenje tekmovanj

Organizirajte in promovirajte športno 

tekmovanje v nekaj minutah!

Befine-Pro d.o.o.
info@challanger.com

www.challanger.net

PREDNOSTI in koristi
• S Challangerjem na najbolj hiter, enostaven in cenovno 

ugoden način vzpostavite popolno spletno predstavitev 
vaših tekmovanj in organizacije – ne glede na to ali se s 
športom ukvarjate amatersko ali profesionalno.  

• Challanger poenostavi vsa administrativna opravila pri 
organizaciji tekmovanja. Hkrati omogoča učinkovito 
upravljanje aplikacije na profesionalen način. V 
organizacijo in izvedbo tekmovanja vključite vse deležnike, 
od sodelavcev v organizaciji do tekmovalcev in ekip. Z 
širokim naborom zmožnosti in prijaznostjo uporabe 
vam zagotavlja najboljšo izkušnjo upravljanja športnih 
dogodkov. 

• Izboljšate kakovost in učinkovitost svojega dela in 
povečate vidnost vaše dejavnosti brez kakršne koli 
začetne naložbe – gre za storitev z mesečno naročnino 
po dejanski porabi! 

• Odpravite ročno prepisovanje podatkov, preračunavanje 
podatkov ter oblikovanje rezultatov. Vsak podatek se 
vnese samo enkrat, Challanger pa vse samodejno 
preračuna, izpiše in izriše – razpošlje obvestila, 
pripravi razporede in napovedi tekem, generira 
poročila z rezultati in statistike ter vse informacije 
objavi na spletni strani tekmovanja in organizacije. 

• Dostop od kjer koli in kadarkoli, na vseh napravah. 

• Kreiranje in vodenje športnega dogodka v aplikaciji je 
hitro, enostavno in intuitivno. Na voljo je v več jezikih: 
slovenskem, angleškem, italijanskem, hrvaškem.  



komu je namenjen?
Digitalna platforma Challanger je namenjena 

amaterskim in profesionalnim športnim 
društvom, klubom, zavodom, zvezam ali 
podjetjem, ki se ukvarjajo z organizacijo 

tekmovanj. Uporaba je enostavna in razumljiva za 
vse generacije športnih navdušencev.

Trenutno si  lahko z digitalno športno platformo 
poenostavite organizacijo teniških, nogometnih, 

košarkarskih in balinarskih tekmovanj ter 
tekmovanja iz kriketa. Kmalu pa boste lahko isto 

storitev uporabljali še za tekaška tekmovanja.

Na voljo so 4 tipi tekmovanj: liga, prvenstvo, turnir 
in piramida, vsako tekmovanje pa si lahko dodatno 

prilagodite. 

Platforma ponuja prilagojene zmožnosti za vodje 
tekmovanj, posamezne tekmovalce oziroma ekipe, za 
kapetane, reporterje in obiskovalce.

navdušite
svoj klub,  

ekipo in
gledalce!

kaj je challanger?
Globalna digitalna športna platforma Challanger nudi 
profesionalne zmožnosti za učinkovito organizacijo 
tekmovanja in obvladovanje vseh ključnih virov: 
komunikacijo s tekmovalci oziroma z ekipami, rezervacijo 
igrišč ter obveščanje gledalcev in drugih deležnikov o 
rezultatih in tekmovalnem dogajanju.

S Challangerjem na enem mestu združite različne spletne 
storitve in informacijska orodja, ki jih sedaj uporabljate pri 
organizaciji tekmovanj. 

S profesionalnim oblikovanjem dviguje nivo organiziranosti 
in prepoznavnosti tekmovanj ter prinaša številne 
avtomatizacije postopkov pri organizaciji, vodenju in 
obveščanju. Zato prihranite veliko časa, ki ga namenite 
odlični izvedbi tekmovanja.

Organizatorjem dogodkov omogoča, da gledalcem poleg 
rezultatov ponudijo obogatene vsebine, komentirane 
neposredne prenose tekem ter ustrezen prostor za 
promocijo sponzorjev in oglaševalcev.

Integracija avdio-video vsebin v družbena omrežja vam 
zagotavlja, da dosežete več gledalcev in povečate vrednost 
svojih dogodkov za sponzorje, oglaševalce in tekmovalce.

Challanger deluje kot večjezični spletni program, zato za 
organizacijo dogodkov potrebujete samo osebni računalnik 
ter internetni dostop. Upravljanje tekmovanja izvajate preko 
spletnega brskalnika na osebnem oziroma prenosnem 
računalniku, medtem ko imajo tekmovalci, vodje ekip, 
kapetani in reporterji na voljo tudi dostop preko mobilne 
aplikacije. Navijači ter druge zainteresirane javnosti pa lahko 
vaše tekmovanje spremljajo neodvisno od naprave.  


