Milí fanoušci tenisu,
po více než deseti letech výzkumu a testování nové rakety s
profesionálními hráči tenisu, byla vytvořena první elektronická raketa
na světě Babolat Play. Díky novým technologiím přichází na trh raketa s
čipem, která má v sobě zabudovaný akcelerometr a gyroskop.
Prostřednictvím nárazů do míče, který způsobuje vibrace, se
zaznamenávají údaje o tenisových dovednostech jednotlivce. Po propojení
rakety s aplikací Babolat Play (volně stažitelné do smartphonu, tabletu
nebo pc) dochází k diagnostice získaných údajů. Na základě této aplikace
se můžete propojit s tenisovou komunitou z celého světa a porovnávat se
s ostatními hráči.
Jako manažer projektu Babolat Play bych Vás rád pozval na demo akci,
která se uskuteční 15. 6. 2014 v Clubu Classic v Brně
(www.clubclassic.cz) od 14 hodin. Zde si můžete novou raketu exkluzivně
vyzkoušet již den před samotným uvedením na český trh. Jsme jedním ze
14-ti vybraných, autorizovaných a proškolených prodejců v České
republice a Vy máte jedinečnou příležitost získat svoji raketu právě od
nás. Poradíme Vám, jak raketu nastavit před hrou, jak kontrolovat
zaznamenávání údajů během hry a jak následně provést vyhodnocení
výsledků, které povedou k Vašemu zlepšování. Pokud si nebudete s
čímkoliv vědět rady, můžete se na mě kdykoliv obrátit. Můžete se také
zúčastnit řady tenisových turnajů, na kterých proběhne testování této
elektronické rakety. Rád přijmu i pozvání na Vámi organizovaný tenisový
turnaj, kde Vám mohu raketu play důkladně představit a vy si ji budete
moci vyzkoušet.
Kupte si u nás svou první elektronickou raketu a zlepšujte se ve svých
tenisových dovednostech jako Rafael Nadal!
Mnoho tenisových úspěchů nejen s raketou Babolat Play přeje,
Mgr. Lukáš Klesnil
manažer Babolat Play
SB GROUP s.r.o. - provozovatel ZebraStores.cz
Sídlo a kamenná prodejna: Údolní 41, 602 00 Brno
Headoffice a sklady: Minská 49, 616 00 Brno
T:+420 840 666 888
E-mail: babolatplay@zebrastore.cz
W: www.ZebraStores.cz
E-shops: BabolatStore.cz, HeadStore.cz, MerrellStore.cz, MizunoStore.cz,
NewBalanceStore.cz, TevaStore.cz, ZebraCaps.cz, Vypletani-Brno.cz

