PLAYER LENS E INTERMEDIÁRIOS
Regista-te como
intermediário
Completa o questionário

Player LENS unifica o mercado profissional de futebol,
dando às equipes, jogadores e intermediários a oportunidade
de oferecer os serviços de um jogador através de uma única
plataforma e configurar suas comunicações dentro de uma rede
global de profissionais de futebol.
A nossa solução de tecnologia móvel e desktop oferece a todos
os clubes a capacidade de obter, recrutar e executar
transferências com facilidade.
Os intermediários registrados agora poderão promover os
seus jogadores na rede global de +500 equipes diretamente
no site do Player LENS: www.playerlens.com/intermediaries

Ao se registrar on-line, Player LENS criará um CV
digital para o jogador e, se possível, usará vídeos
do Wyscout e dados avançados de TransferLab e
análise para compartilhar com nossa comunidade de
equipes.
Detalhes do nosso conjunto avançado de ferramentas
de dados, análise e vídeo podem ser encontrados em:
playerlens.com/analytics-2
Oa filtros na Plataforma PlayerLENS permite que
eles identifiquem de forma eficiente para a
nossa rede global de um jogador, e em
seguida, usar ferramentas de análise para
realizar uma avaliação inicial do jogador.
Quando um jogador é encontrado na plataforma por uma equipe, os detalhes de contato do intermediário
serão compartilhados com a equipe e o intermediário receberá uma notificação informando que o jogador
está sendo analisado.
Então, quando uma equipe quiser iniciar uma negociação, uma notificação será enviada
imediatamente ao intermediário e o Player LENS garantirá que uma introdução seja feita, se necessário.
“Os intermediários podem não ter uma rede global na indústria do futebol e isto leva anos para ser
construída. O acesso as ferramentas analíticas profissionais para promover os jogadores também pode
ser limitado e caro. A Player Lens permite que os intermediários promovam seus jogadores em uma rede
global de contatos e tirem proveito de suas ferramentas analíticas avançadas. ” - Pere Guardiola, Director
Media Base Sports.

Mais detalhes, incluindo Termos e Condições, podem ser encontrados em:
www.playerlens.com/intermediares/ ou contactando:

