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BEH SI TY

Spustite registráciu na vaše bežecké podujatie 
cez BEHSITY a profitujte zo spoločnej propagácie  
a doplnkových služieb.

Sme agentúra Quinta Essentia, organizátor mnohých bežeckých podujatí, 
medzi inými aj najväčšieho štafetového behu „Od Tatier k Dunaju”.

V roku 2015 sme prerobili náš pôvodný registračný portál s cieľom vytvoriť  
otvorený a nezávislý portál určený na registráciu na bežecké podujatia.  
Zapojenie je pre organizátorov športových podujatí zadarmo.

Ambasádorom portálu BEHSITY je Matej Tóth, niekoľkonásobný Atlét roka, 
Športovec roka a aktuálny olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50km.



ČO môŽETE zíSKAť?

zapojením sa do iniciatívy BEHSITY získate možnosť  
bezplatnej propagácie vášho podujatia a ďalšie 
doplnkové služby pre jednoduchšiu organizáciu.

Propagácia vášho podujatia
Portál BEHSITY propaguje podujatia, 
ktoré sa cez neho registrujú formou 
uvedenia na home page, v pravidel-
nej mailovej komunikácii s desaťtisícmi 
užívateľov, či prostredníctvom fan page 
na Facebooku. 
BEHSITY takisto realizuje v priebehu 
roka vlastné kampane formou online 
kampaní cez Google, Facebook a part-
nerské bežecké portály.

SmS brána
Súčasťou služieb Behsity je SMS brána, 
cez ktorú je možné zasielať informácie 
registrovaným účastníkom podujatia 
alebo výsledky, po ich priradení 
k danému účastníkovi. Organizácia a 
plynulý priebeh podujatia neboli nikdy 
také jednoduché. Jedná sa o platenú 
službu.

On-line platby
Výhodou registrácie cez BEHSITY je 
možnosť využitia okamžitej a užívateľsky 
najjednoduchšej online platby cez pla-
tobné karty alebo internet banking, 
ktoré sa po uskutočnení platby 
automaticky priraďujú. Prostriedky 
zaslané cez online platby vám 
zasielame v intervale podľa dohody. 
Online platby sú spoplatňované treťou 
stranou do 4 % v závislosti od výšky 
štartovného.



AKO TO FUNGUJE?

Veľmi jednoducho a plne pod vašou kontro-
lou vďaka vlastnému admin prístupu ku správe 
vášho podujatia na našom portále BEHSITY.

Najskôr je potrebné doplniť všetky potrebné informácie o podujatí vrátane grafiky. 
Následne podujatie zverejníme a registrácia je tak verejne prístupná. Cez svoj prístup 
spravujete prihlásených účastníkov podujatia, máte možnosť hromadne alebo jed-
notlivo zaznačiť platby a podobne.  

V prípade využitia platieb štartovného získavate možnosť spropagovať svoje 
podujatie v elektronickom newslettri či na Facebook fan page, respektíve v 
zmysle vzájomnej dohody.

Ak máte záujem o zapojenie sa do iniciatívy BEHSITY, zašleme vám presný 
návod na vytvorenie podstránky pre vaše bežecké podujatie.



KONTAKTY:

mgr. miloš zágoršek
+421 905 225 924
milos@zazitok.sk

Kontaktujte nás na adrese: 

info@behsity.sk

Radi vám pomôžeme zabezpečiť bezplatnú 
registráciu na vaše bežecké podujatie. 


