
Mobilní aplikace 
zaměřená na výkon



Optimalizace nákladů dostupným řešením.

Proč je dobré mít vlastní 
mobilní aplikaci?

Sjednocení eshopu a dalších kanálů 
na jedno místo.

Vysoký zásah na zákazníky notifikačními 
zprávami s čteností přes 90 %.

Zvýšení návštěvnosti Vašich webových 
stránek a rozšíření online prostoru.



Vše ve Vaší mobilní aplikaci



Vaše reklama s logem firmy na displeji Vašeho zákazníka.

Notifikační zprávy to umí.

Jedním stisknutím do Vašeho e-shopu.

Mnohonásobně vyšší open rate oproti jakémukoliv dalšímu kanálu.

Posílejte akce, novinky, slevy, speciální nabídky.

Zvyšte návštěvnost moderní cestou.

Rozesílejte zdarma a neomezeně.

Až 92 % přečtenost Vaší nabídky.



Mnohonásobně nižší cena 
za proklik.

Šetří Vaše kampaně

Větší záběr prostoru ve 
vyhledávání na Googlu.

Vaše logo ve výsledcích 
vyhledávání.

Appka v telefonu je více než 
návštěva stránky.



Srba Servis
Prodej a servis vozů

E-shop
21 %

Kontakt
6 %

Novinky
15 %

Kontrolky
3 %

Služby
10 %

Objednat do servisu
9 %

Skladové vozy
36 %

Složení návštěv mobilní aplikace.
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Mobilní aplikace se během roku 2021 stahovala 
kontinuálně a dosáhla celkového počtu 1 018 stažení.
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Dellinger
E-shop s noži

100 stažení měsíčně

Přes polovinu dělá prodej

Desítky uživatelů denně

Síla notifikací

Rychle a snadno

Mobilní aplikace byla za 16 měsíců stažena 
celkem 1629 x. Z App Store si ji stáhlo 772 
uživatelů a 857 z Google Play.

Více než 60 % návštěvnosti v mobilní aplikaci tvoří 
produktová a akční nabídka. Ostatní zájem patří 
přidruženým službám, blogu či kontaktům.

Aplikaci si v průměru otevírá 60 - 80 
uživatelů denně. Návštěvnost aplikace je 
nejvyšší po zaslání notifikační zprávy.

V den zaslání notifikace na akční nabídku, 
připadlo této akci 58 % návštěvnosti mobilní 
aplikace.

Není nutné otevírat internetový prohlížeč a hledat 
webové stránky. E-shop i veškerý obsah jsou novým i 
stálým zákazníkům přístupné na jediné stisknutí prstu.



+ více než 200 dalších mobilních aplikací

Spolupracují s námi
S mobilní aplikací nám důvěřují firmy s e-shopy napříč odvětvími. Podívejte se na vybrané.

Naše maso

MAGFORMERSCZ

Warehouse#1

ALEXANDRIA REAL

LUXURY BAGS

GrimaxDellinger

Antium Aurum

REFERENCE

Bernard Pub

EKONSERVIS Auto Anex

Cestuj ČeskemŘeznické potřebySrba Servis

Seawolf Podlahy dveře

Referátový výběr Pivovar Lužiny

Oční optika

Nemo diving

Beer Spa

Modelimex Mistři zastavárny

Modely aut



"O firmě Appsisto jsem nikdy 
předtím neslyšel, ale na podzim 
2019 mne kontaktovali s nabídkou 
mobilní aplikace pro naši rodinnou 
firmu Srba Servis. Akorát se trefili 
do správného okamžiku, kdy jsem 
o aplikaci uvažoval. Hned první 
schůzka mne přesvědčila, že se 
jedná o správného partnera. 
Oceňuji jej ich profesionalitu, 
rychlost, přátelské a férové 
jednání. Norbert Srba jr."

jednatel
Norbert Srba jr.

REFERENCE

"Jsem maximálně spokojený, vždy 
když jsem potřeboval úpravy nebo 
jakoukoli pomoc vyšli jste mi vstříc, 
všechno proběhlo rychle a bez 
odkladu, aplikace funguje jak má 
bez chyb a výpadků. Nevím zda 
využívám celý její potenciál, ale  
každopádně jsem spokojený. 
Jedno jedna dalších prezentací 
naší společnosti a   myslím, že i 
cena je přijatelná."

"Dlouho jsme přemýšleli o mobilní 
aplikaci pro naši firmu, ale nevěděli 
jak na ni. Dostávalo se nám hodně 
předražených nabídek. Vše jsme 
následně vyřešili s APPSISTO a už 
ji máme. Už první schůzka byla 
perfektní a bylo rozhodnuto. Děkuji 
za komunikaci a rychlou reakci na 
zpětnou vazbu. APPSISTO mohu 
jen doporučit."

jednatel
Milan Podlucký

majitel
Jan Judl

"Díky AppSisto máme novou 
mobilní aplikaci a nevypadá vůbec 
špatně. Za prvních pár dní přes 
600 stažení, je pro nás závazek ji 
dál rozš iřovat. Př í jemně nás 
překvapila samostatnost firmy a 
výroba podle našich webových 
stránek. Spolupráci můžeme 
doporučit."

ředitel marketingu
Filip Kučera



Objednávka

Jednoduchá smlouva s 
elektronickým 
podpisem a faktura.

Výroba

Aplikaci vytvoříme 
samostatně. Do tvorby 
vkládáme veškerou 
kreativitu a zkušenosti.

Servis

Podpora je Vám kdykoliv 
k dispozici na telefonu, 
e-mailu i chatu.

Předání

Manuál k použití, přístup 
do účtu a šikovný 
materiál dostanete ihned 
po zhotovení aplikace.

Jak na to?
Je to snadné. Všechno necháte na nás a do 30 dnů máte svou vlastní mobilní aplikaci. 
Stálý servis je u nás samozřejmostí.

Vše od výroby po publikaci pro Vás připravíme za jednorázový poplatek 29 000 Kč. Provoz mobilní 
aplikace včetně zákaznické podpory od nás máte za měsíční poplatek 2 000 Kč. Žádné další poplatky 

nevedeme. Uvedené ceny jsou bez DPH.



O nás

Ajťáci, grafici, kreativci, obchodníci, supporťáci… 

Vlastní technologie, kterou neustále vyvíjíme, nám umožňuje 
být stále napřed. A to nejen na poli obchodu a marketingu, ale 
především i ve veřejných službách. Naší nedílnou součástí a 
oceňovaným aspektem je 100 % podpora pro práci s aplikací.

Kdo jsme?

Tvoříme aplikace od A do Z. Návrh, výroba, publikace, 
aktualizace i úpravy. Vše děláme za vás.

Za více než 5 let jsme vytvořili přes 200 úspěšných 
mobilních aplikací. Jako odborníkům na poli mobilních 
aplikací nám důvěřují i Zámek Veltrusy, Univerzita 
Karlova nebo Auto ESA.

Kreativita

Stabilita



+420 724 443 704 
mobilniaplikace@appsisto.com

Pavel Hulva

appsisto.com


pavel.hulva@appsisto.com

724 443 704

mobilniaplikaceappsisto

mailto:mobilniaplikace@appsisto.com
http://appsisto.com

