Warszawa, 24 maja 2018

Festiwal w smartfonie, czyli jak technologie wspomagają imprezy masowe
Dziś gwiazdą największych imprez masowych oprócz artystów są aplikacje mobilne wspierające
uczestników polskich i zagranicznych festiwali. Orange Warsaw Festival, gdyński Open’er, oraz
największe juwenalia w Polsce, czyli Kortowiada to tylko kilka z wydarzeń, jakie co roku odbywają się w
Polsce. Co łączy te imprezy poza rozmachem organizacji? To aplikacja mobilna. O tym, jak nowoczesne
technologie wspierają imprezy masowe opowiada Robert Strzelecki – twórca aplikacji Zonifero, która
wykorzystywana była podczas tegorocznych największych juwenaliów na olsztyńskim Kortowie.
Plan działania zawsze pod ręką
Imprezy masowe to często kilka scen, na których równolegle występują różni artyści. Tu właśnie mamy
możliwość wykorzystania potencjału technologii mobilnych. Różni artyści występujący na różnych scenach?
Dziś to nie problem. Prosta aplikacja przypomni nam, o której godzinie i na jakiej scenie pojawi się
intersujący nas artysta. – Gadżetem, którego nie wypuszcza się dziś z rąk jest smartfon i to tam powinien
znaleźć się plan wydarzenia. To właśnie główne zadanie festiwalowej aplikacji mobilnej – tłumaczy
Strzelecki. Okazuje się, że aplikacje mobilne mogą nie tylko pomóc w zabawie, ale także wesprzeć
bezpieczeństwo imprezowiczów. Na rynku dostępne są darmowe rozwiązania, które mogą znacząco pomóc
nam w kryzysowej sytuacji. To doskonałe wsparcie przy okazji imprez masowych, na których może zdarzyć
się wypadek. – Aplikacja jest w stanie np. dać wskazówki, jak sprawnie i bezpiecznie udzielić pierwszej
pomocy oraz jak współpracować ze służbami ratowniczymi, gdy zajdzie taka potrzeba – dodaje Strzelecki.
Wychodzenie poza schematy
Niestandardowe podejście polskich programistów od zawsze było doceniane na całym świecie. Ostatnio
przykładem takiego nieschematycznego myślenia było wykorzystanie biurowej aplikacji Zonifero do
wsparcia uczestników eventów. – Uznaliśmy, że nasza aplikacja posiada takie możliwości, że warto wyjść
poza sztywne ramy biura i zastosować jej funkcjonalności podczas wydarzeń masowych – mówi Strzelecki,
który jak powiedział, tak zrobił i swoje rozwiązanie przetestował przy najbliższej okazji. Chrzest bojowy
Zonifero przeszło podczas konkursu technologicznego organizowanego przez Microsoft. – Aplikacja bardzo
się sprawdziła podczas tak dużej inicjatywy, jaką jest Imagine Cup. Pomogła nam usprawnić komunikację z
drużynami biorącymi udział w konkursie oraz ułatwić wszystkim uczestnikom dostęp do informacji
związanych z logistyką eventu. Bardzo polecam aplikację Zonifero organizatorom konferencji i eventów! –
Olena Kolikhova, organizator polskiej edycji konkursu Imagine Cup, Microsoft.
Rozwiązanie na masową skalę
Po zebranych doświadczeniach Strzeleckiemu nie pozostało nic innego, tylko przetestować rozwiązanie na
masową skalę. I tu doskonałą okazją były kultowe olsztyńskie juwenalia – Kortowiada. Organizatorzy
zdecydowali się na rozwiązanie stworzone przez firmę SoftwareHut, która prowadziła uczestników po
ogromnym obszarze imprezy, wskazywała gdzie są poszczególne sceny czy punkty gastronomiczne lub, w
razie potrzeby, punkt medyczny. Ponadto uczestnicy za pośrednictwem Zonifero mogli otrzymywać

komunikaty od organizatorów i dzięki temu żadna ważna informacja nie mogła zostać przeoczona. –
Przewodnik w telefonie to idealne rozwiązanie dla studentów, którzy nie rozstają się ze swoim smartfonem.
W naszej aplikacji każdy znalazł interesujące dla siebie miejsca czy koncerty a także niezwykle istotne…
toalety – żartuje Strzelecki. Idea wsparcia wydarzenia przez aplikację mobilną szybko zyskała aprobatę
organizatorów Kortowiady. Dzięki temu odwiedzający wydarzenie studenci, często także spoza Olsztyna
mogli bez kłopotu odnaleźć się na terenie kampusu. – Pomyśleliśmy, że sytuacja byłaby znacznie prostsza,
gdyby każdy z uczestników zabawy mógł mieć interaktywną mapkę wydarzenia we własnym smartfonie.
Przecież to właśnie tam młodzi ludzie, czyli znakomita część gości juwenaliów, szukają rozwiązania swoich
kłopotów. Dzięki Zonifero problem ze znalezieniem poszczególnych atrakcji, czy chociażby punktu
medycznego przestanie istnieć – tłumaczy Piotr Walejko – Rzecznik Kortowiady.
Zonifero spotkało się z pozytywną opinią studentów, którzy zainstalowali darmową aplikację – młodzi ludzie
uwielbiają takie technologiczne nowinki ułatwiające codzienność. – Organizatorzy różnych eventów wciąż
poszukują możliwości na przyciągniecie jeszcze większej uwagi – sądzę więc, że Zonifero ma szansę
rozgościć się na dłużej na tego typu wydarzeniach – podsumowuje Strzelecki.

***
W skład grupy kapitałowej TenderHut wchodzą 4 kooperujące ze sobą spółki zależne. SoftwareHut specjalizuje
się w projektowaniu, dostosowywaniu i rozwijaniu systemów informatycznych (portale www, aplikacje mobilne, systemy
dedykowane i wiele innych) oraz oferuje usługi szeroko rozumianego outsourcingu IT. Solution4Labsświadczy usługi implementacji
oraz dostosowywania systemów klasy LIMS do indywidualnych potrzeb laboratoriów. LegalHut świadczy usługi doradztwa
prawnego i merytorycznego w zakresie zamówień publicznych oraz postępowań przetargowych w obszarze usług i produktów
IT. ProtectHut skupia się na zagadnieniach z zakresu cybersecurity wspierając klientów we wdrażaniu europejskich dyrektyw
dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

