
KATEGORIA PRO 
Nasza Akademia Tenisowa znana jest ze skutecznego szkolenia i sukcesów, 
jakie nasi wychowankowie i podopieczni odnoszą na zawodowych kortach. 
Współpracujący z nami teraz, czy w przeszłości zawodnicy, tacy jak Iga S�wiątek, 
Stefania Rogozińska-Dzik, Paula Kania, Kacper Żuk czy Daniel Michalski świetnie 
radzą sobie w zawodowym tenisie, sięgając po tytuły i laury. Do najlepszych w kraju 
należą w swoich rocznikach Zuzanna Szczepańska, Ada Piestrzyńska i Jan Nowacki, a z 
naszego szkolenia, konsultacji zawodniczych, obozów o charakterze szkoleniowym i 
kompleksowej opieki korzystają zawodnicy grający w Tennis Europe, ITF, WTA i ATP. 
Tenisistów aspirujących do zawodowej gry w tenisa z powodzeniem przeprowadzamy 
przez wszystkie szczeble szkolenia, od wieku dziecięcego, przez kategorie juniorskie, aż 
do seniora. 

Zależy nam na tym, aby zawodnicy trenujący w ramach Akademii Tenisowej byli 
świadomi wyzwań, z jakimi mierzą się profesjonalni sportowcy. Nasz model 
szkolenia zawodowego jest nieustannie udoskonalany na podstawie doświadczeń i 
współpracy z innymi profesjonalnymi ośrodkami tenisowymi w Europie – jak np. 
TK Agrofert Prostejov i ČLTK Praha. 

Zawodników, którzy decydują się skorzystać z oferty PRO otaczamy kompleksowym 
programem wsparcia psychologicznego w sporcie i przygotowania motorycznego. W 
naszej długiej liście oferowanych usług znajdują się także: medycyna i fizjologia 
wysiłku; odżywianie i suplementacja; fizjoterapia i regeneracja; konsultacje z 
trenerami z Tour WTA/ ATP/ ITF i strategiczna współpraca z renomowanymi 
ośrodkami szkolenia sportowego.  

Z kolei w ramach WSG Agency oferujemy usługi z zakresu managementu sportowego, 
marketingu sportowego i public relations. 

Zwiększ swoje szanse na sukces i już teraz dołącz do nas! 

CO OFERUJEMY: 

- kompleksowe prowadzenie zawodnika (TE, ITF, WTA, ATP)
- medycyna i fizjologia wysiłku
- odżywianie i suplementacja
- fizjoterapia i regeneracja
- kompleksowe przygotowanie motoryczne
- konsultacje z trenerami z touru WTA/ ATP/ ITF
- kompleksowy program wsparcia psychologicznego w sporcie
- strategiczna współpraca z renomowanymi ośrodkami szkolenia sportowego
- management sportowy
- marketing sportowy
- public relations


