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PŘEDSTAVENÍ 
 

•   Portál vznikl na konci roku 2010 
 
•   Nabourání zaběhlého stereotypu nakládání s věcmi, které ještě mají       
    hodnotu 
 
•   Smyslem je dát nepotřebným věcem druhou šanci a přitom ještě udělat  
    radost 
 
•   Propojení darujícího a obdarovaného 
 
•   Propojení sociálních vrstev 
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MOTTO 
 
 
 

Nevyhazuj to, co se může jinému hodit. Daruj to 

 za odvoz. Ušetři sobě práci, druhému  

peníze a přírodě energii.  

Buď moderní. 
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NEVYHAZUJTO V ČÍSLECH 
 

Více jak 35 000 registrovaných uživatelů 

Přes 60 000 věcí našlo nového majitele 

Přes 80 000 návštěv za měsíc 

Přes 100 tun materiálu zachráněno před vyhozením 

Silná podpora samotných uživatelů 
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JAK TO FUNGUJE 
 

•   Bezplatná registrace i přístup k inzerci 
 
•   Služba je pouze pro přihlášené 
 
•   Inzerce v reálném čase 
 
•   Možnost si zamluvit nabízenou věc 
 
•   Neopakovatelnost nabídek zvyšuje počet návštěv 
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JEDEN DEN NA NEVYHAZUJTO 10.10.2016 
 
 

•   31 nabídek na darování 
 
•   převažuje nábytek 
 
•  elektronika, knihy, obrázky, pletací stroj, dětský tablet, pneumatiky 
 
•   PřIbližně 800 kg  
 
•   Ve většině případů je nabízená věc darována během jednoho dne 
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NOVÉ NEVYHAZUJTO - CÍL 
 

• vytvořit uživatelsky přívětivější prostředí 

• přidat nové funkce a služby 

• připravit systém pro další rozvoj 

 

»» rozšířit spektrum uživatelů 

»» zvýšit návštěvnost 

»» navýšit objem zboží, které projde přes portál  
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UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ 
 

• vizuálně moderní web 

• responzivní design – komfortní používání na všech zařízeních (PC, tablet, mobil)  

• jednoduchá navigace 

• rychlé a jednoduché vyhledávání 

• jednoduchá a přehledná správa inzerátů   
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FUNKCE A SLUŽBY 
 

• fulltextové vyhledávání věcí 

• vyhledávání inzerátů dle lokality 

• vyhledávání věcí dle vzdálenosti od dané lokality 

• upozorňování na inzeráty vybraných parametrů 

• možnost vkládání věcí nejen na portál samotný, ale i ukládání 

jejich fotografií do virtuálního památníku  
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FUNKCE A SLUŽBY 
 

Virtuální památník 

Uživatel má možnost si vytvořit katalog věcí svého života. Věci darovat, ale 
přitom si uchovat si vzpomínky na události a prožitky s nimi související. 
 
Možnost katalogizace věcí, možnost přiřazování štítků (první, nejlepší, po 
babičce apod.) k jednotlivým věcem a přidávání poznámek. 
 
 »» věci s příběhem  
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DALŠÍ ROZVOJ 
 

Mobilní aplikace iOS, Android 

Vytvoření služby pro odvoz věcí (aukce nabídek přepravy) 

Vytvoření služby „Věci na projekt“ 
Uživatel bude mít možnost prezentovat projekt, na který bude žádat od ostatních uživatelů portálu 
darování konkrétních věcí (např. stavba low-cost chaty nebo expedice k pramenům Nilu).  

Vytvoření jazykových mutací pro PL, HU, D, A 
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AMBICE 
 

Do 1 roku zvýšit návštěvnost na 100 000 návštěv/měsíc  

Zvýšit objem věcí, které najdou nové uplatnění na  100 tun ročně 

Rozšířit uživatelskou základnu z 35 000 na 50 000 registrovaných uživatelů 
 



FINANCOVÁNÍ 
 

• partner portálu (2015-2016) 

 

 

• žádost o dotaci Ministerstva životního prostředí (podzim 2016) 
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Děkuji za pozornost 
 
 

 
 

Ing. Roman Kmoníček, MBA 
E: roman.kmonicek@nevyhazujto.cz 

T: 602 795 094 
 

www.nevyhazujto.cz 


