
Nakupte si u svých
oblíbených prodejců.
Bezpečně. Online.



Proč to děláme

Pomáhame firmám a podnikatelům 
prodávat a zákazníkům zůstat v bezpečí.

Propojujeme zákazníky s drobnými lokálními podnikateli, kterým kvůli 
karanténě a uzavřeným provozovnám hrozí existenční problémy. 
Online. Zdarma.



Kolik to stojí

0 Kč*
*Protože dát naši expertízu na dobrou věc je to nejmenší, co můžeme pro české podnikání udělat.



Proč to děláme

• Zajišťujeme bezpečí – obchodník nákup připraví, zákazník si ho 
připravený vyzvedne. V prostředí, které je 100% kontrolované, 
100% bez kontaktu.

• Přinášíme pohodlí – založení obchodu i nákup na pár kliknutí. 
K dispozici v aplikaci nebo na webu, podle preference zákazníka.

• Podporujeme digitalizaci – krátkodobě pomáhá řešit problém, v 
delším období nastartovat digitalizaci malého a středního retailu.







Dostupnost

6. dubna první polovina dubna



Jak na to – zákazník

1. Zadá adresu. Uvidí jen blízké obchodníky.
Ukážeme mu díky tomu jen ty drobné podnikatele, kteří jsou v jeho blízkém okolí.

2. Vybere si obchod. Řeznictví, nebo květinářství?
Může tak podpořit svého oblíbeného obchodníka, i když nakupuje z domu.

3. Naskládá zboží do virtuálního košíku. Klik!
Vybere si z nabídky obchodu a potvrdí objednávku.

4. Zvolí čas vyzvednutí. Obchodník vše připraví.
Nastaví si čas vyzvednutí objednávky v obchodě. Aplikace přitom umožní jen omezený počet 
lidí na konkrétní časový slot. Předchází se tak hromadění lidí.

5. A bezpečně vyzvedne: žádné fronty, žádné čekání.
V daný čas bude mít zákazník objednávku připravenou. Všechny potřebné informace mu po 
odeslání objednávky aplikace posílá e-mailem.



Jak na to – obchodník

1. Obchodník si zaregistruje účet. Stačí pár minut.
Pro registraci bude potřebovat jen několik základních informací + zařazení do dostupné 
kategorie: restaurace, služby, pizzerie, pekárny, menší prodejny smíšeného zboží (večerky), 
kadeřnictví, zahradnictví, vinotéky nebo ostatní, kam se vejdou třeba i drobní podnikatele 
prodávající zboží z domova.

2. Vloží produkty, které chce nabídnout online.
Výběr produktů je plně v jeho režii. Může přidat jeden, může jich přidat stovky.

3. Nastaví časovou dostupnost. Pro bezpečnost a komfort.
Vyzvednutí zboží je možné jen v předem nastavených časech. Obchodník tak má flexibilitu v 
tom, řídit si svoje objednávky.

4. Publikuje svůj e-shop a přijme první objednávky.
Nic víc není potřeba, e-shop je v tuto chvíli aktivní, publikovaný zákazníkům a připravený 
přijímat objednávky, které obchodníkovi chodí e-mailem.



Plánované funkce

• Platby online
• Donáška
• Rozvoz 
• Rozšíření kategorií
• Napojení na účetní systémy
• Rychlý import zboží z obchodníkova systému
• Možnost objednat přes chatbot rovnou z messengeru
• Věrnostní karty – collection points



www.nakoupeno.online



Kontakty

Vývoj
Jiří Cícha
adastra.one
Jiri.Cicha@adastra.one
+420724081462

Komunikace
Ivo Mareček
Adastra
Ivo.Marecek@adastragrp.com
+420603420128


