
QUEM SOMOS?
A Lptennis é a plataforma do tênis. Como jogador você desafi a 
amigos e inscreve-se em diversos torneios e rankings próximos 
a sua localização, com acesso a diferentes estatísticas sobre 
seu jogo, histórico de todos os confrontos disputados e head-
to-head contra todos os adversários já enfrentados.

Você pode inclusive navegar e interagir em nossa rede social 
voltada para o tênis, acompanhando tudo o que acontece ao 
seu redor e também ler e comentar notícias de tênis do mundo 
inteiro.

Como gestor, você consegue criar e administrar mais de 10 
modelos diferentes de rankings e torneios, gerenciar aulas e 
locações, visualizar agenda de quadra, monitorar desempenho 
dos professores, além de publicar e acompanhar a metodologia 
e conteúdo aplicado dentro da quadra. Tudo integrado com 
a gestão fi nanceira e tendo acesso a diversos relatórios e 
estatísticas para que possa realizar facilmente uma gestão por 
fatos.

COMO FUNCIONA?
GESTORES
Utilizam a plataforma para maior produtividade, 
controle e gestão das aulas, locações, rankings, 
barragens, torneios, professores, agenda de 
quadra e indicadores de negócio

JOGADORES
Criam amizades, adicionam jogos, participam das 
competições oferecidas pelos gestores, avaliam 
o desempenho através do H2H e gráfi cos de 
performance atualizados instantaneamente

REDE SOCIAL
Une os gestores e jogadores interagindo em posts, 
fotos, notícias, troca de informações, torcendo 
por seus amigos e recebendo notifi cações dos 
rankings e torneios

NÚMEROS GERADOS NA PLATAFORMA POR NOSSOS CLIENTES
+35.000

Jogadores
+120.000

Partidas
+200.000

Aulas e Locações
+R$ 15 milhões

Gerenciados
+1.300
Rankings

+4.000
Torneios

O QUE FALAM DE NÓS?
“A melhor e mais completa plataforma 
de tênis do mercado”

Fernando Dubus, gestor de diversas ligas com 
média de 480 jogadores por etapa

“Uma maneira fácil e segura de 
administrar nossos rankings e torneios” 

Ricardo Colin, gestor do ranking do Clube 
Paineiras do Panamby

“Posso gerenciar toda minha academia 
pelo celular com diversos relatórios”

Leonidas Leite, dono de academia com 2 unidades

“Gestão, integração e fi delização dos 
clientes em uma só plataforma”

Juca, disseminador de beach tennis e gestor de 
academia em Araraquara



FUNCIONALIDADES Torne seu dia-a-dia mais produtivo, fácil e consiga grandes resultados com 
menos esforço realizando uma gestão baseada em fatos 

LOCAÇÕES
  √ Controle de maneira simples todos os tipos de locação

  √ Veja de maneira clara a rentabilidade e taxa de ocupação

  √ Disponibilize horários ociosos on-line para seus clientes alugarem 

AULAS
  √ Controle facilmente os planos de cada aluno

  √ Acompanhe as aulas dadas, reposições e motivos de cancelamento

  √ Saiba a produtividade de cada professor com gráfi cos comparativos

  √ Faça a gestã o dos seus alunos de maneira clara e objetiva 

CLIENTES E COLABORADORES
  √ Entenda sua carteira de clientes e conquiste novos de maneira fácil

  √ Controle a quantidade de clientes ativos, novos e saídas mês a mês

  √ Visualize relatórios para criar planos de marketing assertivos

TORNEIOS
  √ Gerencie torneios de diversos tipos

  √ Tenha online ou impresso as súmulas, ordem dos jogos,  
 planejamento de horários e chaves

  √ Automatize toda a comunicação com os jogadores

  √ Receba inscrições com opção de pagamento online 

  √ Sorteio automático de chaves seguindo regras da ITF

  √ Lista das restrições de horário e tamanho da camisa

RANKINGS
  √ Confi gure até 7 modelos de competição

  √ Interação dos jogadores é simples e intuitiva

  √ Cálculos de pontuação em tempo real

  √ Jogadores podem colocar o resultado dos jogos

  √ Diversos gráfi cos de desempenho e extrato de pontuações

AGENDA
  √ Agenda atemporal: passado, presente e futuro com um clique

  √ Veja os confl itos e sobreposição de horários

  √ Gerencie sua academia a distância e acesse sua agenda pelo celular

  √ Visualizaç ã o da agenda diá ria, semanal ou por tarefas pendentes,  
 trazendo uma visã o completa de cada unidade e quadra 

  √ Monitore as reposições dos produtos pendentes das suas quadras



FUNCIONALIDADES Torne seu dia-a-dia mais produtivo, fácil e consiga grandes resultados com 
menos esforço realizando uma gestão baseada em fatos 

FINANCEIRO
  √ Fluxo de caixa diário, mensal e anual sem dor de cabeça

  √ Automatize recebimentos e cobranças dos clientes e jogadores

  √ Controle os atrasos com diversas visões para facilitar a gestão

  √ Entenda como está a saúde fi nanceira do seu negócio

  √ Geração automática de comissões para professores e vendedores

LOJA E LANCHONETE
  √ Controle o estoque dos seus produtos

  √ Observe mês a mês as compras, vendas, lucros, descontos e prejuízos

  √ Veja a rentabilidade de cada produto e quais são os mais vendidos

INDICADORES
  √ Tenha um raio-x do seu negócio

  √ Diversos gráfi cos de acompanhamento

  √ Gráfi cos comparativos e de produtividade

  √ Veja no mapa de onde seus clientes estão vindo e descubra em quais   
 bairros você tem uma maior atuação

  √ Crie metas e as monitore para entender o desempenho do seu negócio  
 com o passar do tempo

  √ Realize uma gestão baseada em fatos

METODOLOGIA
  √ Disponibilize o seu planejamento das aulas para os professores

  √ Exponha os exercícios com exemplos em texto, videos e imagens

  √ Acompanhe o progresso de cada aluno em relação aos exercícios aplicados

  √ Aplique provas e compare o desempenho dos alunos

JOGADORES
  √ Entregue mais qualidade e interação

  √ Todos os jogos geram gráfi cos comparativos

  √ Inscrição e pagamento online nos torneios

  √ Acessa tabela de rankings, desafi os e marcação de horário   
 pelo celular

  √ Recebe todas as informações e tem uma interação facilitada

REDE SOCIAL
  √ Perfi l próprio para expor seus produtos

  √ Crie álbuns e publique fotos

  √ Envie notifi cações para seus clientes

  √ Publique notícias e informações na sua timeline

  √ Veja as atividades, jogos e interações dos seus clientes

  √ O perfi l do seu local possui todas as informaç õ es pertinentes   
 para divulgaç ã o e interaç ã o com outros espaç os e jogadores. 

Receitas por categoria



FEITA PARA TODOS Uma plataforma desenvolvida para facilitar e dar produtividade ao seu negócio, 
independente do grau, tamanho e envolvimento com o esporte

LIGAS E CIRCUITOS
Realizar diversos eventos a distância pode ser muito mais 
simples do que é hoje. 

Tenha todo seu regulamento automatizado, receba 
inscrições com pagamento online, gere todos os materiais 
(súmula, ordem dos jogos, chaves, etc) com um clique e 
faça eventos de altíssima qualidade e organização

EMPRESAS DE METODOLOGIA
Implementar um processo padronizado de ensino não é 
tarefa fácil, mas com a Lptennis ela se torna muito mais 
simples. Nos tornamos o seu aliado na disseminação do 
seu conteúdo (texto, imagens e videos) de uma maneira 
inovadora para você acompanhar a evolução dos seus 
atletas com avaliações personalizadas e monitorar as 
atividades das unidades.

CONDOMÍNIOS
Organize as competições entre vizinhos com muita 
facilidade e pouco trabalho. 

A Lptennis oferece uma gama de modelos de rankings 
e tipos de torneios que certamente trarão um maior 
convívio e proporcionarão grandes jogos nas quadras do 
seu condomínios.

ACADEMIAS DE TÊNIS
A gestão de uma academia pode ser simples e 
descomplicada. Automatize todos os seus produtos e 
processos. A plataforma faz a cobrança das mensalidades 
e emissão de boletos automaticamente. Acompanhe 
sistematicamente a evolução do seu negócio através de 
gráfi cos assertivos, faça uma melhor gestão dos seus 
funcionários e entregue mais valor para seus clientes

JOGADORES
Crie uma conta gratuíta na Lptennis e encontre diversas 
academias, ligas, circuitos e clubes com competições 
para você jogar. 

Informe o resultado dos seus jogos amistosos, interaja na 
rede social, acompanhe suas estatísticas e head-to-head 
contra seus adversários.

CLUBES
Exponha e implemente um processo de reserva de 
quadras que funcione efetivamente com controle de 
confl itos de horário, marcação de jogos de rankings e 
torneios.

Dissemine informações e notícias do clube sem problema, 
além de administrar facilmente rankings e torneios.

FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES
Gerenciar diversas categorias, rankings, subrankings, 
vários torneios, fl uxos de aprovações e gestão fi nanceira 
não deve ser um problema e uma dor de cabeça nos 
departamentos técnicos. 

Tenha a sua disposição uma plataforma que agrega valor 
e gera resultados do curto ao longo prazo.

ASSESSORIAS ESPORTIVAS
Implemente e monitore suas aulas, gestão de horários 
e competições em diversos condomínios tendo relatórios 
consolidados e por localidade. 

Refl ita sobre os números gerados e monte estratégias 
para ter um maior engajamento dos condôminos com o 
esporte.

Beach, squash ou pádel?
Temos soluções personalizadas para você. 
Entre em contato e saiba mais!

Baixe nosso aplicativo gratuitamente

Juntos fazemos o tênis maior
Não perca tempo, entre em contato agora e evolua 
sua gestão em 2018!
Telefones:  (11) 9.7446-0758 | (11) 9.9338-4420
E-mail: euquero@Lptennis.com
 http://Lptennis.com
 facebook.com/LptennisCom

 


