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RunCzech
Webový portál RunCzech běžecké ligy

RunCzech
Webový portál pro organizování světových běžeckých závodů a registraci desítek tisíc
běžců.

Zadavatel:

Prague International Marathon, spol. s r.o.

Doba vzájemné spolupráce:

od roku 2012

Realizace:

FG Forrest, a.s.

Projekt:

Systém pro kompletní správu závodů a portál pro
registraci běžců

Termín dokončení:

web spuštěn v červnu 2013, další rozvoj stále probíhá

O klientovi
RunCzech běžecká liga spojuje prestižní
běžecké závody pro širokou veřejnost se
světovými elitními běžci. Vznikl tak běžecký
seriál napříč Českou republikou.

Řešení
Přehledný design portálu, který sjednocuje
informace o všech závodech v 11 jazykových
mutacích.
Kolem běžeckých akcí a závodů je obrovské množství informací, které je potřeba
prezentovat velmi jednoduchou formou. To
klade velké nároky jak na návrh webu, tak

i na jeho správu, která v případě RunCzech
probíhá prostřednictvím redakčního systému
Edee CMS, vlastního produktu společnosti FG
Forrest. Veškerý obsah mohou spravovat sami
editoři PIM.
Běžci, kteří se zaregistrují na webu, vidí
všechny potřebné údaje ve svém profilu.
Aktuální, rychle dostupné a přehledné informace o závodech a dalším dění kolem běhání
tak najdou na jednom místě.

Technologie
Web je technicky připravený zvládnout extrémní nárazové navýšení návštěvnosti, která
kulminuje obvykle před závody a během
nich. Díky virtualizované infrastruktuře je
možné v období zátěže navýšit počet serverů
a po jejím odeznění naopak snižovat. Tím
se šetří náklady na provoz portálu v době
útlumu návštěvnosti. Součástí webu je také
e-shop umožňující registraci na běžecké
závody.

Cílové skupiny
•
•

primárně běžci z ČR i zahraničí
dále diváci, dobrovolníci a média

www.runczech.com
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Profil závodníka

Výsledky závodu

Detail výsledku závodu
Porovnání výsledků

Životní cyklus závodu

Administrátor vytvoří událost,
v ní jeden či více závodů
a případné doprovodné akce.
Může také upravit vlastnosti
závodů, registrační formulář,
ceny startovného a slevy či
doplňkové služby.

Doplňkové služby jsou
například prodej triček, vyrytí
výsledku na medaili, pojištění
apod.

Po registraci na závod se
v systému vytvoří objednávka,
kterou uživatel vidí a může
zaplatit či stornovat přímo
ve svém profilu.

Možnost registrace se automaticky uzavře po naplnění
kapacity závodu.

Před závodem se podle
zadaných kritérií automaticky
vygenerují a závodníkům
rozešlou startovní čísla.
Po závodě se do systému
nahrají výsledky a přiřadí se
k profilům běžců.

Přínosy

57

11

událostí za rok

jazykových mutací

registrace ze

více než

145
zemí

185.000
zaregistrovaných běžců

téměř

7.000.000
návštěv webu
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Co o projektu říká klient?
„Tak jako se snažíme každý rok přinést vylepšení na trati
a v zázemí závodů, tak i rozvoj webových stránek má našim
běžcům stále přinášet lepší servis a celkový dojem ze závodů.
Forresti jsou v tom skvělým partnerem – jejich profesionální
přístup a kreativita nám umožňují jít stále vpřed.“
Václav Skřivánek
Ředitel závodů RunCzech

O FG Forrest
FG Forrest, a.s. je internetovou agenturou založenou v roce
1996.
Poskytuje kompletní internetová a intranetová řešení od analýzy,
návrhu designu až po produkci a servis svěřených projektů v kombinaci s efektivním online marketingem a kreativním přístupem.
Souběžně vyvíjí vlastní systém pro správu obsahu webů Edee CMS.
Podpis FG Forrest lze nalézt například na projektech pro Skupinu
ČEZ, Kancelář prezidenta republiky, Komerční banku, Lagardère
Active ČR, McDonald´s nebo Nakladatelství Fraus.

Kontakt:
RNDr. Šinkorová Lenka, Project Manager
sinkorova@fg.cz

Sídlo, fakturační adresa
FG Forrest, a. s.
Pernerova 635/57
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 242 204
e-mail: fg@fg.cz
Pobočka Hradec Králové
Ulrichovo nám. 737
500 02 Hradec Králové
Pobočka Náchod
Karlovo nám. 179
547 01 Náchod

www.fg.cz
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