
inspirum
Spojujeme kreativitu a technologie.



E-shopy
na míru

Platební
metody

Platform
as a service

Crossborder
e-commerce



Analýza chování zákazníků umožní porozumět 
jejich potřebám a vybrat cílové skupiny 

4. Analytika a predikce

Na základě analýzy trhu vzniká design na míru 
s nekompromisním cílem udělat z návštěvníků 
zákazníky

3. Design na míru

Procesy pohání celou firmu a kvalitní 
systém společně se správným návrhem je 
dokáže výrazně zefektivnit

2. Business procesy

Základem úspěchu je e-commerce platforma 
Inspishop a stabilní serverová infrastruktura 
připravená na stovky tisíc návštěvníků

1. Jádro platformy InspiShop
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Sexshop

● Pokročilé filtrování podporující SEO

● Parametrické (virtuální) kategorie produktu

● Zákazník si může vybrat hned několik dárků k 
nákupu

Přední prodejce erotických potřeb od 
roku 1998



Nobilis Tilia

● Pokročilé B2B funkce, které šetří čas a 
zlepšují zážitek z nákupu

● Více než 50 000 cenových hladin při 
zachování rychlosti e-shopu

● Nadstandardní možnosti v rámci práce s 
obsahem

Výrobce BIO kosmetiky z Českého 
Švýcarska 









Atok

● Plnohodnotné napojení na Money S5 
umožňující plnou administraci e-shopu z 
jednoho místa

● Širokoúhlé bannery na hlavní stránce

● Bannery lze vkládat zvlášť na desktop a 
mobil dle kategorie

● Pokročilé možnosti komunikace se 
zákazníky skrze notifikační lišty

Kosmetika vyrobená z 
nejkvalitnějších přírodních surovin



Purity Vision

● Designová vstupní stránka e-shopu, kde jsou 
vyzdviženy klíčové hodnoty firmy

● Pokročilý blok umožňující zákazníkům 
nakupovat produkty přímo z článků

● Automatické propisování certifikací produktů 
včetně filtrací v kategoriích 

Jako první česká firma má certifikaci 
“Fair for life”



Propojení produktů a obsahu







Crossborder e-commerce

plnohodnotný e-shop 
na míru do zahraničí

inspibox
lokální e-shop do 3 týdnů

Pomáháme prodávat po Evropě včetně napojení na 



Frankl Pharma

● značky Dr. Michaels, Psoratinex, Soratinex

● spuštění e-shopu v UK 
(první den 250 000 Kč, první 3 měsíce 3,3 mil. Kč)

● Nárůst obratu o 383 % (Vánoce 2016 vs. Vánoce 2017)

Globální distributor přípravků na lupénku.

 4 propojené e-shopy s lokalizací 
platebních a dopravních metod

Hlavní požadavky:



CVB 
vzduchotechnika

● napojení na Helios Red

● německá jazyková mutace

● pokročilé filtry a funkce doporučování produktů 
zákazníkům

● analýza cílové skupiny a konkurence

● design na míru cílové skupině



Emba

● Snížení ceny produktu za kus na základě 
odběru více produktů 

● V rámci expanze e-shop InspiBox ve 
Švýcarsku

● Design řešení odpovídá firemní identitě

Největší a nejvýznamnější dodavatel 
výrobků z recyklovaného papíru



Automatizace logistiky





Změna stavu objednávky 
odesílá notifikační 
e-maily zákazníkům.

Rychlé vyhledávání napříč produkty, 
zákazníky, články i objednávkami.

Vytváření ceníků pro 
různé uživatelské 
skupiny.

Platforma InspiShop
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Výběr partnerských agentur



Napsali o Inspirum

“
Vývojářské studio Inspirum Technologies získalo 
investici 3 miliony korun od soukromého investora, 
dosahuje tak na valuaci 20 milionů. Peníze použije 
na další vývoj své e-shop platformy Inspishop, 
zaměřené na startupy. “

Vývojářské studio Inspirum Technologies Jiřího 
Moose, Jana Hály, Tomáše Novotného a Garyho 
Fibigera získalo 3 miliony Kč od soukromého investora 
a dosahuje tak na valuaci 20 milionů Kč. Peníze 
použije na další vývoj e-commerce své platformy 
Inspishop. 

“
Spoluzakladatel fintechu InspiPay: Placení bude 
jednou zážitek. “

Jak se staví e-shop na míru



Český Červený Kříž

● Darovací formulář
● Platby kartou

Inspirum CSR
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