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Co bylo na začátku
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Co se stalo

Rozhodnutí firmy Nekupto k expanzi z offline do online prostoru dozrávalo v průběhu 
několika posledních let. Uspíšila ho koronavirová krize, která utlumila provoz řady 
obchodních partnerů Nekupto a bylo tedy potřeba rychle podniknout kroky nezbytné k 
udržení finančního obratu.



Zadání:
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„Prostě e-shop…”„Prostě e-shop…”



Podstata a prodejní 
argumenty produktu Prodejní proces Cílová skupina

Úvodní workshop
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„Pomáháme lidem dělat 
radost druhým jen tak” 

Originalita, kvalita, 
neokoukanost, 

zkušenost, spolehlivost. 
Neočekávaný impuls. Primární i sekundární. 

Podstata značky 

Kde se vidíme, kam 
směřujeme. 

Vztah ke konkurenci 

Co bude dál? 

Představy o vývoji 
businessu

Jak má vypadat, jak má 
fungovat. 

Představy o e-shopu



Výzvy
Využití energie 

impulzivního nákupu v 
online prostoru

Komplexnost sortimentu Vymezení se proti 
konkurenci

Zachování přístupu 
„Komu dnes udělám 

radost?”

Maximalizace obratu
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Modernizace B2B části webu



Co jsme navrhli
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„Neprodáváme produkt,  
ale laskavou a zábavnou službu” 

•Nejde tedy o využití šance k nákupu nečekaného produktu, ale spíše 

o nabídku pomoci s výběrem dárku, který někomu dalšímu udělá radost.


„Dát dárek je zážitek” 
• Výběr dárku zákazníkům maximálně usnadníme a uděláme z něj zábavu. Baví se dárce i obdarovaný.



Design kreativního filtru Tvorba wireframů Grafika

Tvorba e-shopu
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Intuitivní struktura 
produktových kategorií. 

Pohodlí vs. omezení 
Shoptetu. 

Přehledná prezentace. Podtržení brandu, 
motivace k prohlížení. 

Analýza klíčových slov 

Co bude kde a proč. Jak vše nabídneme. 

Tonalita textůObsahová strategie  
e-shopu



Standardní i intuitivní filtrování



Standardní i intuitivní filtrování



Standardní i intuitivní filtrování



Standardní i intuitivní filtrování



Standardní i intuitivní filtrování



FotografieProfesionální zabalení

Další služby
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Blahopřání 



„Vraťte mu to!”Potvrzení o doručeníZážitek z doručení

Další služby
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Možnost reakce 
obdarovaného



20

Jak se zatím daří?

Na začátku byl web orientovaný na B2B provoz a klient, který si sám nebyl jistý, jestli je 
přechod do onlinu ten správný krok. 

Na konci je klient, který: 
•Má moderní prodejní platformu, která nabízí pohodlnou správu a zároveň svým 
zpracováním přesahuje tradiční výstup šablonových řešení. 

•Zvládl rozšíření svého specifického businessu do B2C sektoru a do online prostoru. 
•Zrevidoval DNA své léta budované značky a našel cestu, jak ji v online prezentaci 
podtrhnout.
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Jak se zatím daří?

Měříme, ladíme, vylepšujeme: 
Žádný e-shop není nikdy hotov. Okamžikem jeho spuštění začíná proces nikdy nekončící 
optimalizace – tak, aby e-shop maximálně vycházel vstříc svým návštěvníkům a plnil 
představy klienta. 

E-shop Nekupto byl spuštěn v listopadu 2020. Aktuálně pečlivě sledujeme jeho výkonnost a 
ladíme všechny funkcionality dle toho, jak se na něm reální zákazníci pohybují.
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Co si odnést?
Má-li vzniknout dlouhodobě životaschopný e-shop, je potřeba osvojit si několik základních přístupů. Nám 
v cestě pomáhaly tyto aspekty a postoje: 

Komplexní přístup 
Nešlo totiž zdaleka jen o e-shop, ale o celou značku a její filozofii. 

Snaha pojmout věci originálně a kreativně 

Bez analýzy ani ránu 
Nepodcenili jsme přípravu a provedli jsme potřebné analýzy včetně průzkumu cílové skupiny. 

S rozmyslem, krok za krokem 
Na základě analýz jsme stanovili konkrétní cíle a výzvy, které projekt představuje. 

Praktická webová platforma a sehraný tým 
Přestože jsme narazili na řadu zdánlivě neřešitelných problémů, díky vstřícnosti a sehranosti celého týmu 
In creative a specialistů Shoptetu, se nám vždy podařilo najít východisko.



denisa.stastna@increative.cz 
+420 777 193 533
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