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INNOVATION PRODUCT 
MANAGER

Jesteśmy firmą zajmującą się 
sportem i rozrywką z dużym 
doświadczeniem w rozwoju 
technologii cyfrowych.



MISJA
WPROWADZENIE

Naszym celem jest doskonalenie rozwiązań technologicznych. Najpierw staramy się ZROZUMIEĆ 

potrzeby biznesowe naszych klientów, aby następnie TWORZYĆ wydajne usługi, umożliwiające klubom,

ligom i organizacjom sportowym osiągnięcie doskonałości operacyjnej i biznesowej. 

PRZEKRACZAJĄC GRANICE kluby mogą zaoferować fanom możliwość konsumowania,

interakcji i angażowania się w sport dzięki nowej technologii. 



100+
PRACOWNIKÓW

3
MIEJSCA BIUROWE

100%
WZROSTU PRZYCHODÓW

W 2020 ROKU

1 MLN EURO
NAJWIĘKSZA DOSTAWA SCRUM

TISA
WPROWADZENIE

WE CODE SPORTS.



PODEJŚCIE DO INNOWACJI
INNOWACJE

Łączymy elementy potrzebne 
do ZAANGAŻOWANIA, 

ANALIZY 
i TWORZENIA SPOŁECZNOŚCI

WIELOELEMENTOWE 
PODEJŚCIE

Nasze produkty i usługi
mają na celu rozwiązywanie 

problemów napotykanych  przez 
organizacje sportowe

WSPÓŁPRACA Z BRANŻĄ 
SPORTOWĄ

Głównie w interakcjach online – 
offline pomiędzy organizacjami 

sportowymi a kibicami, które 
przekładają się na design i 

funkcjonalność naszych produktów

GŁĘBOKIE ZROZUMIENIE

Znajomość branży, głębokie 
zrozumienie biznesu 

sportowego, skupienie uwagi  na 
technologii i zawartej w niej 

kreatywności

WIEDZA, ROZPOZNANIE
I SKUPIENIE



DEDYKOWANE PRODUKTY

TISA dostarcza organizacjom sportowym produkty, które dają przewagę niezbędną do 

odniesienia sukcesu i rozwoju w cyfrowym świecie. Nasze produkty napędzają rozwój i 

otwierają nowe możliwości dla organizacji sportowych dążących do transformacji w 

kierunku profesjonalnej telewizji klubowej Club TV.

DORADZTWO STRATEGICZNE

Pomagamy organizacjom sportowym w tworzeniu długoterminowej strategii, 

transformacji biznesowej, analizie problemów i rozwoju technologii.

Specjalizujemy się w audycie, doradztwie krótkoterminowym i strategii

rozwój dla każdej wielkości organizacji sportowych.

USŁUGI 

TISA specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań i usług internetowych i 

mobilnych, w tym projektowania UX/UI, rozwoju (frontend i backend). 

Łączymy niezbędną wiedzę techniczną, aby wspierać naszych klientów na 

każdym etapie ich technicznej podróży.

INNOWACJE W SFERZE CYFROWEJ

INNOWACJE



PRODUKTY



BRISK (SMM) to nie tylko narzędzie do 
zarządzania mediami społecznościowymi. 

Jest to produkt dostosowany do potrzeb 
biznesowych organizacji sportowych, który 
umożliwia TWORZENIE i WDRAŻANIE 
unikatowych, spójnych i przede wszystkim, 
SKUTECZNYCH strategii komunikacji. 

Pomaga zwiększać zaangażowanie fanów
oraz budować przywiązanie do marki. 

PRODUKTY

BRISK



UMPIRE

UMPIRE (CMS) jest narzędziem przeznaczonym 
do ZARZĄDZANIA i DOSTARCZANIA TREŚCI 
fanom. 

Jest zaprojektowane w taki sposób, aby:

● umożliwiać strategiczne projektowanie
i usprawnienie komunikacji z fanami,

● pomagać skoncentrować się na relacjach
z fanami i budowaniu  zaangażowanej 
społeczności,

● zainteresować partnerów biznesowych 
nowymi formatami sponsoringu.

PRODUKTY



PRODUKTY

WICKET (CIAM + SSO + CRM)  to narzędzie służące do 

gromadzenia, przechowywania i zarządzania bazą fanów. 

Oferuje nowe możliwości monetyzacji i kreuje nowe źródła 

przychodów.

Jest zorientowany na użytkownika, który umożliwia 

organizacjom sportowym GROMADZENIE, ANALIZOWANIE 

oraz NAGRADZANIE kibiców za pośrednictwem istniejących 

platform cyfrowych. 

Dzięki prostej integralności i obsłudze pozwala na

połączenie wszystkich narzędzi cyfrowych razem,

przechowywanie informacji o kibicach w jednym miejscu,

umożliwienie wprowadzenia programu lojalnościowego w 

oparciu o technologię blockchain.

WICKET



PRODUKTY

TOKEN to narzędzie, które pozwala stworzyć nowa 
strategię zaangażowania fanów oraz ich monetyzację. 

➔ Dostosuj TOKEN do unikalnych potrzeb i 
strategii swojej organizacji.

➔ Wzmocnij wizerunek swojej marki za pomocą 
innowacyjnych narzędzi, opartych na 
technologii blockchain.

➔ Osiągnij pełną cyfrową dojrzałość swojego 
klubu, łącząc CLUB TOKEN z produktami 
TISA

• Pozwala stworzyć nową strategię angażowania fanów

• Pozwala zarabiać na zaangażowaniu fanów

• Umożliwia lojalność poprzez system nagród 

*blockchain

TOKEN



PRODUKTY

OTT  to platforma do zarządzania kontentem 
opartym na wideo (łącznie z live streamingiem).

• Pozwala na implementację najwyższej jakości treści wideo w 

przystępnej cenie

• Zapewnia innowacyjną strategię treści, która będzie atrakcyjna dla 

pokolenia z generacji Z

OTT



DOJRZAŁOŚĆ 
CYFROWA

PRODUKTY

Social Media 
Communication BRISK



TISA AG aktywnie podąża wyznaczonymi ścieżkami INNOWACJI; chcemy mieć pewność, że nasze usługi 

spełniają rygorystyczne wymagania światowej klasy organizacji sportowych.

W  BADANIACH I ROZWOJU, w szczególności skupiamy się na:

Poszerzona rzeczywistość, która umożliwia poznawanie 

nowych doświadczeń i pomaga w odkrywaniu 

kreatywnych dróg współpracy z fanami. 

INNOWACJE
INNE USŁUGI

AUGMENTED REALITY

Liczne możliwości używania technologii blockchain 

w branży sportowej; między innymi przy sprzedaży 

biletów, angażowaniu fanów, czy w transmisjach na żywo.

BLOCKCHAIN



SELECTED 
CASE 
STUDIES



PROBLEM 

Web backend consolidation using WP automation. The need to 
present the educational offer of certification and training 
programs digitally in order to improve archivisation process and 
reduce printing costs.. The desire to reach a wider audience - 
the need to shorten the route of communication with 
interested clients.

SOLUTION

Carrying out the transformation of printed materials (leaflets) 
to a digital form as part of UX / UI tasks. Implementation of
a website possessing all the essential information about 
training and documentation.

EUROPEAN FEDERATION
TECHNOLOGY:  Wordpress

CASE STUDY



PROBLEM 

The need to build an interdisciplinary team responsible for 
the reconstruction of the international tournament 
management system with specific modules (transport, 
accreditation, registration, tickets, transfers).

SOLUTION

As part of the offer to provide technical teams, TISA has 
undergone a rigorous selection process to test knowledge, 
experience and business stability. TISA provided a team 
supporting two critical transformation projects. The entire 
model of commitment was fully based on our experience.

WORLD FOOTBALL FEDERATION
TECHNOLOGY:  TEKST DO EDYCJI
Python 3.0, R, C, Tidyverse, Ggplot2, H20ai, Scikit-learn, ShinyR, 
Anakonda 9,  Blockchain: JS, Python, Golang (truffle, ozsdk), Solidity, 
Typescript, NestJs, Express, Koa, Redis, Docker 

CASE STUDY



PROBLEM

Polish federation faced various challenges related to data analytics; some 
of the past initiatives didn’t deliver any results, a large volume of data has 
been significantly disorganized, and there was a growing need for data 
privacy and GDPR-related services to protect the image of the 
organization.

SOLUTION

For the Polish Federation, TISA delivered a very comprehensive, 
technological and organizational audit related specifically to data and its 
usage. We supported the client in the areas like: commercialization, security 
and GDPR, necessary tool set, development techniques, organizational 
structure and necessary changes, providing the foundation for a complete 
redesign based on practical methodology and solutions crafted for sports.

POLISH FEDERATION
TECHNOLOGY: .NET Core, Angular 9, Azure, PostgreSQL, Telerik

CASE STUDY



PROBLEM 

The task of Asian Federation was to build a fully custom platform 
for managing contacts with partners, containing modules 
dedicated to ticket sales, accreditation, sponsorship, on-site visits, 
auditing and game management.

SOLUTION

To build the target solution, TISA has established cooperation
with a globally renowned technology company. TISA was 
responsible for the architecture, management, methodology and 
quality testing of the solution while providing 12x7 business 
support in East and West Asia.

ASIAN FEDERATION
TECHNOLOGY: PHP, Consulting, Selenium,

CASE STUDY



LEADING SPORTS CLUB IN POLAND

PROBLEM 

Ongoing digital transformation process. The need of the leading 
sports club in Poland to become the first source of information for 
their supporters while enhancing their brand image. 

SOLUTION

TISA helped in conducting the process of digital transformation 
by implementing a fully responsive and visually attractive club 
website that meets the needs of modern fans.
Moreover, TISA created a mobile app, ensuring an integrated, 
unified and coherent digital club ecosystem. 
TISA implemented dedicated tools for the effective creation
and management of communication in social media >
UMPIRE + BRISK TISA implemented a CIAM tool for gathering, 
storing, integrating  and classifying data. -> WICKET

TECHNOLOGY:
Umpire, Brisk, Wicket, Frontend Angular, Swift, Kotlin

CASE STUDY



SPORTS CLUB IN POLAND

PROBLEM 

Due to COViD-19 pandemic, top Polish sports club  lacked
short- and long-term fan engagement strategy. Match Day 
revenues dropped. Poor connection with supporters led to wearek 
Fan Engagement Monetisation.

SOLUTION

CLUB TOKEN, delivered by TISA at the beginning of 2021, serves 
as a club’s currency, which leads to enhancing and monetising fan 
engagement. Apart from implementing tokens based on 
blockchain, TISA advised top Polish sports club on the marketing 
& sales strategy. New short-term fan engagement strategy has 
been created that can be easily adapted to the long term.

TECHNOLOGY: Python, Angular, AWS, Solidity Wicket

CASE STUDY



LEAGUE IN EASTERN EUROPE

PROBLEM 

Creating a platform that aggregates content from all league’s 
communication channels in one place. Access to individual 
solutions (website, OTT platform, Fantasy league) with one login 
and password - SSO solution. Segmenting users in order to 
personalise communication. Creating new promotion areas for 
sponsors and partners.

SOLUTION

TISA delivered web platform & mobile app managed through 
Umpire CMS, integrated with several data providers. 
Implementation of WICKET enabling user authorization and,
in the longer term, one login for the application ecosystem (web 
platform, mobile application, OTT, Fantasy). Separation of 
sponsorship sections and development of quiz mechanisms.

TECHNOLOGY:  Umpire, Wicket, TISA Auth, Angular, Flutter, Amazon Web 
Services

CASE STUDY
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