Kraków, 04.05.2020 r.

TopLevelTennis.com S.A. uruchomi w
czerwcu platformę z gwiazdami tenisa
TopLevelTennis.com S.A. (poprzednio Thunderbolt S.A.), Spółka notowana na
rynku NewConnect, uruchomi od 1 czerwca 2020 r. platformę ze światowymi
gwiazdami tenisa ziemnego. Z dniem 4 maja br. rozpoczyna się również
przedsprzedaż abonamentów w ramach tzw. „pre-orderów”, która potrwa do
końca maja br., a więc do czasu uruchomienia pełnej wersji serwisu.
Zarząd Spółki TopLevelTennis.com S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu z dniem 1 czerwca
2020 r. działalności operacyjnej w zakresie prowadzenia serwisu internetowego platformy TopLevelTennis.com, na której udostępniane będą instruktażowe materiały
filmowe oraz zdjęciowe dotyczące tenisa ziemnego z udziałem znanych, światowych
gwiazd w tej dyscyplinie sportu. Uruchomienie platformy oznacza przejście Spółki z fazy
przygotowawczej oraz inwestycyjnej, w fazę operacyjną, w której możliwe będzie
osiąganie przychodów z przeprowadzonego procesu inwestycyjnego. Przychody będą
pochodziły z wpływów abonamentowych, wnoszonych przez użytkowników w zamian za
dostęp do zrealizowanych instruktażowych nagrań wideo oraz sesji zdjęciowych,
będących materiałami edukacyjnymi dotyczącymi nauki gry w tenisa ziemnego.
Dodatkowo, w dniu 4 maja br. uruchomiona zostanie przedsprzedaż abonamentów,
nazwana jako tzw. „pre-order”, która potrwa do 31 maja tego roku, czyli do czasu
uruchomienia pełnej wersji serwisu. Zarząd TopLevelTennis.com jest bardzo zadowolony
z realizowania poszczególnych etapów zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz z
nadchodzącego rozpoczęcia działalności platformy i możliwości generowania przychodów
ze sprzedaży
„Naszą największą siłą są gwiazdy. Każda gwiazda posiada również obowiązek
reklamowania projektu za pomocą swoich social mediów, a jak wiemy tak utytułowani
tenisiści posiadają olbrzymie zasięgi docierania do pasjonatów tenisa. Spółka posiada też
oczywiście własny plan marketingowy, który ma za zadanie zbudować strumień dotarcia
do osób zainteresowanych naszą platformą. Posiadamy bardzo wysokiej jakości produkt,
jakim są kursy z gwiazdami, więc nie boimy się oceny produktu, ale naszym największym
wyzwaniem jest właśnie dotrzeć do jak największej ilości pasjonatów tenisa na całym
świecie, by wiedzieli, że istniejemy. Przypominam również, że szacuje się, iż na świecie
jest miliard osób będących pasjonatami tenisa.” - mówi Tomasz Mrozowski, Prezes
Zarządu Spółki TopLevelTennis.com S.A.

Spółka pozyskała do platformy TopLevelTennis.com już 6 światowych gwiazd związanych
z tenisem ziemnym. Są to m.in. Boris Becker, Brad Gilbert, Dominika Cibulkova, Marco
Panichi, Ula Radwańska oraz Wolfgang Thiem. W pierwszej fazie działalności platformy
użytkownicy będą mogli korzystać z kursów i planów treningowych Dominiki Cibulkovej
oraz Uli Radwańskiej. W kolejnym etapie związanym z przygotowaniem materiałów
filmowych z następnymi gwiazdami, będą one sukcesywnie dodawane na platformę.
Celem Zarządu Spółki jest zrealizowanie w najbliższych miesiącach nagrań ze wszystkimi
zakontraktowanymi gwiazdami.
„W tym momencie, gdy granice są wciąż zamknięte, wykorzystujemy ten czas i
planujemy kolejne cztery nagrania wraz z rozpisaniem szczegółowego scenariusza kursów
wspólnie z naszymi gwiazdami, które pojawią się w 2020 r. na naszej platformie. Zaraz
po otwarciu granic będziemy gotowi, by w krótkim czasie zrealizować zaplanowane
nagrania i opublikować je na naszej platformie, rozbudowując w ten sposób kompletny
produkt.” - dodaje Prezes Mrozowski.
TopLevelTennis.com (poprzednio Thunderbolt S.A. i Compress S.A.) zadebiutowała na
rynku NewConnect w 2008 roku. Pod koniec ub. roku Spółka poinformowała o przyjęciu
założeń do kierunków rozwoju, rozszerzeniu profilu działalności i rozpoczęciu prac nad
budową platformy internetowej o charakterze sportowo-edukacyjnym, na której
zamieszczane będą filmy szkoleniowe poświęcone tematyce tenisowej z udziałem gwiazd
światowej klasy. TopLevelTennis.com S.A. będzie realizowała nagrania filmowe z
udziałem gwiazd sportu oraz prezentujące ich drogę do sukcesu wraz z wszelkimi
detalami dotyczącymi tego, w jaki sposób trenowali, aby dotrzeć na szczyt, które będą
następnie dystrybuowane za pomocą stworzonej platformy internetowej o nazwie
TopLevelTennis.com. Spółka stworzy również aplikacje mobilne przeznaczone na
urządzenia z systemem iOS oraz Android, które będą umożliwiały korzystanie z platformy
TopLevelTennis.com. Cały projekt będzie realizowany w języku angielskim, co ułatwi jego
globalny zasięg oraz ogólnoświatową dystrybucję nagrań poprzez platformę. W kolejnych
latach Spółka nie wyklucza rozszerzenia swojej działalności na inne dyscypliny sportu.
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