
Unifying the Sports Community
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Existem grandes falhas de rede 
entre os diversos agentes desportivos

As vitórias desportivas acontecem; No entanto,  
a estrutura de apoio aos cerca de 700.000 Atletas 
Federados, permanece altamente deficitária.

Sportrack.io

ATUALMENTE
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Propomos uma solução integral  
para o futuro do desporto

Uma plataforma digital que agrega os diversos 
players da comunidade desportiva, por forma  
a proteger o Atleta, e a gerar valor ao longo da 
cadeia. 

ATRAVÉS DA SPORTRACK
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Atletas

Profissionais

Profissionais

Sponsors e Marcas

Sponsors 
e Marcas 

Gestores

Gestores

Gestores desportivos 

E representantes

Proporciona uma plataforma simples e fidedigna 

Para todos estes players interagirem.

Profissionais da indústria 

desportiva, clínicos, 

treinadores, etc…

De iniciantes a profissionais, 

de qualquer modalidade.

Empresas, marcas e entidades 

que apoiem o desporto.

Sportrack.io

Uma Plataforma Inovadora.
APRESENTAMOS
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Um Ecosistema Único.
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Gestores 
Sportrack

Gestão Centralizada 

Modelo de Remuneração Aliciante

Back-office com gestão dedicada aos vários atletas da 
mesma modalidade;

Todos os gestores Sportrack recebem formação e 
plano de incentivos; 

Acesso à rede de serviços de parceiros

Suporte à gestão 24/7

Os gestores podem usufruir dos preços e condições da rede, excluindo as 
clínicas de especialidade;

A formação contínua semanal oferece um ponto único de 
contacto com os gestores de Atletas.

More to Come+

PARA
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Profissionais 
Sportrack*

Acesso à nossa rede de Atletas 

Integração de serviços conexos

Agendamento de consultas através dos nossos gestores dedicados, 
facilitação na recolha de exames e acompanhamento dos atletas;

* A Rede Sportrack inclui profissionais nas áreas de: Integridade desportiva, Avaliação e Performance, 
Marketing e Vendas, Clínica—Desporto, Clínica—Performance, Clínica—Saúde, Prevenção e Fisiologia,  
Apoio à carreira, Apoio Jurídico, treino e performance.

Ao ser admitido enquanto profissional poderá prescrever consultas  
e tratamentos adicionais, decorrentes do autónomo funcionamento da clínica 
ou serviços equiparados;

Relação Transparente

Marketing Desportivo

Ao ser admitido o profissional Sportrack aceita os termos e condições da rede e 
terá de identificar os preços para a rede e a capacidade de urgência das 
consultas Sportrack;

Ao integrar a Sportrack poderá identificar e comunicar o seu serviço 
para o Atleta de Alta competição, com imagens e vídeos.

PARA
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Atletas 
Sportrack

Acesso a créditos sportrack

Gestor dedicado por modalidade

Concentre os seus Sponsors na plataforma e comunique com eles de forma eficaz 
utilize os créditos na sua preparação desportiva, na sua recuperação, ou em 
qualquer uma das áreas de apoio disponíveis na rede;

O Gestor Sportrack garante respostas a quaisquer desafios na vida do Atleta.  
O programa interno de mentoring permite conhecer as opções de investimento 
em carreiras duais e pós-carreira desportiva; 

Foco no esforço na performance e carreira

Histórico desportivo

O Gestor de Atleta é co-responsável na gestão da sua página, resultados, e informação 
pública de acordo com o RGPD;

Ao integrar a Sportrack poderá criar uma imagem forte, nacional e internacional, 
mostrando a sua ambição. Uma página cuidada aumentará a probabilidade de 
ser Sponsorizado via plataforma.

+

PARA
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Sponsors 
E Marcas

Responsabilidade Social

Comunicação para Atletas

A Sportrack envolve os seus Sponsors através da partilha de valores éticos aliados ao 
olimpismo e de oportunidades para todos;

A Sportrack permite identificar Atletas cujo comportamento exemplifica a marca. A 
oportunidade de relacionar marcas com Atletas de directa, transparente e inovadora.

Potenciar o valor da Marca

Trabalhar em rede

A Sportrack oferece aos Sponsors uma visibilidade digital permanente. Qualquer 
subscrição com compra de publicidade será sempre da sua única e exclusiva vontade. 

Ao trabalharmos em rede, conseguimos identificar mais e melhores oportunidades para 
todos. A componente social do desporto permite uma integração de saberes que ficam 
relacionados a partir de uma mesma ligação.

+

PARA
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Como Funciona?
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Criação de Perfil

Gestores

Atletas

Sponsors 

E Marcas

Profissionais

Registo na Plataforma

O Atleta sente maior confiança quando não tem  
de decidir sozinho. O Gestor e a rede descentralizam  

tomada de decisões no apoio ao Atleta.

O Gestor de Atletas é a função mais importante  
da rede. Permite criar e desenvolver uma relação  

de forma saudável e multifacetada. 

O Sucesso da Sportrack resulta da qualidade e 
experiência dos profissionais convidados.  
A valorização da carreira do Atleta é a nossa missão.

As marcas que apoiam iniciativas desportivas, 
financiam organizações ou compram direitos 
comerciais. A Sportrack garante que os investimentos 
serão feitos nas carreiras dos Atletas.

Suporte à carreira

Segurança nas decisões Experiência Olímpica

Um Modelo único

Planos de Subscrição; 

Compra de Créditos.  
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Plano de Desenvolvimento
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Marketplace Sponsored Ads

Parcerias

Sustentabilidade FinanceiraPLANO DE

Subscrições de Sponsors;
Sponsor Institucional;

Indústria Desportiva;

Compra de créditos por 
Atletas; Responsabilidade Social;

Contratação de Atletas  
para eventos.

Inclui Comissão de Integridade.

Negociação de Condições Especiais e Vantagens  
para Atletas Sportrack;

7,200€
Acresce IVA à Taxa legal em vigor. 

4.000€|Ano
Acresce IVA à Taxa legal em vigor. 

|Ano
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Roadmap
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Milestones & Plano
UM CAMINHO SEGURO E CONSISTENTE

NÚMEROS 

Créditos Atribuídos a Atletas 

Pagamentos Efetuados a Atletas 

Investimento Externo 

TOTAL TRANSACIONADO

Créditos Atribuídos a Atletas 

Pagamentos Efetuados a Atletas 

Investimento Externo 

Investimento Externo

 

€ 1.800,00 

€ 10.000,00 

€ 22.200,00 

€ 34.000,00

€ 77.800,00 

€ 100.000,00 

€ 300.000,00 

€ 477.800,00 +1405,29%

+614,14%

+477,80%

+159,27%

NÚMEROS

2021 2022

Constituição de Equipa

GET IN ENGINES ON NETWORKING NITRO GO! FASTEN YOUR SEATBELT TRAVEL THE WORLD GRAB THE WHEEL PICK YOUR DESTINATION

Estabelecimento de 
Parcerias-ChavePrograma de Aceleração Lançamento de MVP 

(Alpha)
Onboarding de Novos 
Stakeholders

Ativação de Parcerias 
Internacionais

Versão Beta c/Novas 
Funcionalidades

Plataforma em Piloto- 
-Automático



Obrigado pela Atenção

Produzido por Em parceria com A Nossa Equipa Visite-nos

Sportrack.io
Ricardo Andorinho João Mota Carlos Maio Silvino Santos
CEO/ Fundador CTO/ Fundador CMO/ Co-Fundador Information Officer

Bringing All Sports Actors Together


