
 

Jak to jest być przedsiębiorczym studentem? 
 
 
 Żyjemy w cudownej erze, gdzie nawet najodważniejsze pomysły mogą zostać 
zrealizowane dzięki dostępnym technologiom, programom i inicjatywom. Dlatego, gdy 
dwoje przedsiębiorczych studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego zauważyło problem, 
który wciąż czekał na rozwiązanie, zakasali rękawy i wzięli się do roboty. A nad jaką 
dziedziną pochylili swe głowy? Nad sportem we Wrocławiu. 
 
 Wrocław jest rajem dla osób, które chcą się wyżyć, zmęczyć fizycznie i 
odreagować. Oferuje wszelkie możliwe sportowe rozrywki od tych bardziej popularnych po 
zupełnie nieznane i niszowe. Jest tylko jeden problem. Dostępność. Gdy zmęczony po 
pracy człowiek chce sobie poćwiczyć, musi najpierw spędzić mnóstwo czasu, na zmianę w 
przeglądarce i wisząc na telefonie, żeby po kolei sprawdzić, dopytać i w końcu 
zarezerwować jakiś sport. Albo się poddaje i ląduje w domu na kanapie albo jedzie znowu 
w to samo miejsce, gdzie był już milion razy, mimo, że chciał spróbować czegoś nowego. 
A my pomyśleliśmy sobie: co by było gdyby wszystkie możliwości sportowe były w jednym 
miejscu? Gdzie można by wygodnie przejrzeć według lokalizacji, kategorii i daty dostępne 
sporty? I być tylko parę kliknięć od wytęsknionych endorfin? 
 
 Tak powstała idea RezerwujSport - booking.com dla obiektów sportowych. Po 
przeprowadzeniu rozpoznania na rynku i wielu rozmowach z mieszkańcami Wrocławia i 
właścicielami wrocławskich obiektów zapadła decyzja: robimy to! Dwoje młodych 
założycieli zainwestowało wszystkie swoje oszczędności i wkład zewnętrznych inwestorów 
w stworzenie portalu online i systemu do zarządzania rezerwacjami. Prace nad stroną 
trwały rok w burzy mózgów, pomysłów i wielu porad. W międzyczasie zaczęli też 
pracować nad bazą obiektów sportowych kontaktując się ze wszelkimi obiektami 
sportowymi od wielkich sieci po nieduże prywatne przedsiębiorstwa. 
 
 I tak, 11 maja 2017 roku ruszyliśmy! Nasz główny team liczy teraz cztery osoby i 
każdy wyciska z siebie siódme poty, żeby nasz portal był jak najlepszy i żeby dotarł do jak 
największej liczby osób. Prowadzimy bloga i współpracujemy ze specjalistami od zdrowia, 
dietetyki i aktywności, żeby być też źródłem pożytecznych informacji. Marzy nam się 
stworzenie społeczności ludzi, którzy tak jak my kochają sport, nie tylko wyczynowo, ale i 
rekreacyjnie. Chcemy ułatwić pewne procesy, żebyśmy wszyscy mieli więcej czasu do 
wykorzystania dla siebie. 
 
 Praca nad własnym projektem jest bardzo absorbująca, ale nic nie daje takiej 
satysfakcji. Wiedza nabyta na studiach na UE dała nam świetną podstawę, na której 
budujemy swoje doświadczenie. Będziemy się ciągle rozwijać i mimo, że mamy jeszcze 
wiele przed sobą, nie możemy się doczekać co będzie dalej. Lubimy i chętnie 
współpracujemy z aktywnymi, kreatywnymi osobami i ciągle szukamy nowych ludzi do 
naszego zespołu. 
 
Śledźcie nas na Facebook’u, by wypatrywać akcji sportowych i zniżek na rezerwacje! 
Niech Sport będzie z Wami! 

http://booking.com/
https://www.facebook.com/rezerwujsport/

