Títol del projecte
ZenytSports

Nom de la entitat
Federació Catalana de Lluita

NIF de la entitat

Correu electrònic

Q5855011B

fclluita@yahoo.es

Telèfon

Persona de contacte

669824044

Oscar Parra

Categoria del projecte
Educació i esport de lleure
Foment i difusió dels hàbits i valors de l’esport
Igualtat d’oportunitats
Esport català al món
Investigació i recerca
Excel·lència, innovació i sostenibilitat
Descripció del projecte (breu descripció del projecte)
La nova era digital ha vingut per quedar-se definitivament entre nosaltres manifestant-se a través
d'una revolució tecnològica . Així mateix, la situació suposa un repte per poder assimilar els
coneixements, actituds i habilitats; i, per tant, poder aprofitar tots els avantatges que ofereix
aquest món digital.!
Per això, La Federació Catalana de Lluita va realitzar un projecte amb un dels treballadors de la
Federació, Òscar Parra, i així crear el projecte de ZenytSports i treballar ininterrompudament
contribuint a treure tot el partit possible a l'era digital que ens toca viure; sempre des del punt de
vista que ha de ser un mitjà al servei de les persones per a garantir una major qualitat de vida i
eficàcia quant a les gestions professionals esportives es refereix. En aquest context, ZenytSports
va elaborar el projecte d'I+D, amb la finalitat de proporcionar els programes i eines òptimes per
millorar la qualitat d'organització, gestió i comunicació de la pròpia Federació Catalana.
Això a fet que la Federació catalana tinguès 1.443.891 entrades a la web el Campionat de
Catalunya amb 300 persones inscrites . A més a més , em de destacar un increment d’un 400%
en les llicències de la Federació Catalana de Lluita.

Objectius del projecte (objectiu o finalitat del projecte)

1.Oferir espais de reunió virtual on acordar i especificar les necessitats de la Federació.
2.Contribuir a la creació de la nova imatge corporativa així com la de la pàgina web.!
3.Dotar la web existent de nou software (Administració, comptabilitat i formació) i de l’inteligencia
artificial. 4.Creació de projectes d'I+D. 5.Creació d'un pla de màrqueting, publicitat i comunicació .
6.Proporcionar una base de dades centralitzada pròpia. 7.Contribuir en el pacte social positiu a
nivell general. 8.Garantir la qualitat i seguretat dels sistemes informàtics.

Nivell d’impacte (àmbit local, català, europeu...)
L'impacte d'aquest projecte ha estat internacional, ja que totes les comunitats autònomes l'estan
sol·licitant a part que s'ha treballat també a nivell internacional amb Puerto Rico i 2 clubs a Itàlia .

Beneficiaris del projecte

Federació Catalana de Lluita i Disciplines Associades

Origen del producte i recursos bàsics (recursos humans, materials,...)

1 Hosting i 9 Dominis

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que
les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat “Premis Guardons de l’Esport”, la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit. L’òrgan responsable del fitxer és la Fundació Catalana
de l’Esport i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és al c/ Guipuscoa
23-28 08018 Barcelona.

