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7 lipca 2017 o godzinie 7:07 startuje nowa polska aplikacja społecznościowa skierowana do 

pasjonatów motoryzacji. 
  

Co? 
  

TurboRebels to platforma i aplikacja społecznościowa ułatwiająca komunikację pasjonatom 
motoryzacji w Polsce i dostarczająca wysokooktanowej rozrywki na najwyższym poziomie. 
Dostępna jest poprzez stronę www oraz platformy mobilne - iOS oraz Android. 
  
TurboRebels to spójny ekosystem, na który składają się: 

 Profile (prywatne, zawodnicze i typu fanpage). 
 Tablica aktywności, na którą spływają informacje, które nas interesują. 
 Platforma blogowa. 
 Kalendarz wydarzeń motoryzacyjnych. 
 Baza aktualnych wyników sportów motorowych (ponad 200 cykli). 
 Baza archiwalnych wyników z 10 000 imprez sportowych (od kartingu po rajdy). 
 Galeria zdjęć i filmów (ponad 20 000 historycznych zdjęć tworzących obraz polskiej 

motoryzacji). 

  
Po co ? 

  
W Polsce odbywa się ponad 2500 różnej wielkości imprez motoryzacyjnych rocznie. 
Rozgrywanych jest ponad 200 cykli motoryzacyjnych zawodów sportowych, w których 
startuje ponad 20 000 zawodników. Historia polskiego motorsportu to kilkadziesiąt lat 
triumfów. W różnych dziedzinach. A zdjęcia polskich fotografów motoryzacyjnych często 
reprezentują światowy poziom i zapierają dech w piersiach. 
  
Dotarcie do tych informacji często jest nie tylko niewygodne, ale wręcz niemożliwe.  
  
Postanowiliśmy to zmienić! Stworzyliśmy narzędzie, które z jednej strony ułatwia 
komunikację i umożliwia łatwy dostęp do dużej ilości informacji, a z drugiej dostarcza 
rozrywki na wysokim poziomie. Zależy nam aby promować to, co ciekawego dzieje się na 
polskiej scenie motoryzacyjnej. 
  

Dla kogo? 
  

Dla zawodników i kibiców. Dla fanów zlotów i organizatorów imprez. Dla dziennikarzy i 
producentów samochodów. Dla fotografów i pasjonatów fotografii. Dla tych co lubią poczytać 
i dla tych którzy preferują pooglądać. Dla wszystkich, którzy pasjonują się motoryzacją. 
 

 

  
Kilka ciekawych faktów:  

  
 Adres: www.turborebels.com  
 Film informacyjny: https://youtu.be/Uz1beuJ1rJM  
 TurboRebels w momencie startu to: 

o Baza przeszło 10 000 wydarzeń historycznych 
o Kalendarz 2500 wydarzeń na rok 2017 
o Profile z wynikami ponad 35 000 zawodników sportów motorowych 

http://www.turborebels.com/
https://youtu.be/Uz1beuJ1rJM


o Wyniki ponad 1500 cykli (sezonów) zawodów sportowych z dziesiątek 
dyscyplin (karting, żużel, rajdy, wyścigi, drifting, motocross, itp.) 

o Przeszło 20 000 archiwalnych zdjęć polskiego motorsportu (od lat ‘70) 
 W testach zamkniętej wersji wzięło udział ponad 250 osób. 
 Strona WWW działa w technologii RWD i została opracowana według najnowszych 

wytycznych Google dotyczących stylu Material Design. 
 Aplikacje mobilne dostępne są na systemy: 

o Android (Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turborebels ) 
o iOS (AppStore: https://itunes.apple.com/us/app/turborebels/id1233223113) 

 „Press-Kit” znajduje się pod tym linkiem: https://turborebels.com/p/6,informacje-dla-
mediow  

 

 

Kontakt: 

Piotr Wodziński 

TurboRebels.com 

601-244 - 309 

piotr@turborebels.com  
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