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 Unikátní platební kiosky 
významně pomáhají v pražské zoo 

ve spolupráci s  
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DONATION MACHINES 
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NIKDY TO NEBYLO SNADNĚJŠÍ 
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• 1.7.2017 jsme ve spolupráci s Mastercard jako první zoo na světě spustili  projekt s využitím nových technologií pro 
získání finanční podpory pro své záchranné projekty. 

• Pomocí dotykových obrazovek s integrovanou platební funkcí mohou návštěvníci Zoo Praha přispívat na 4 záchranné 
projekty ohrožených druhů. 

 

 

 návrat divokých koní Převalského do volné přírody v Mongolsku. 

 

 záchrana goril nížinných a dalších ohrožených druhů ve střední Africe. 

 

 ochrana gaviála indického na řece Čambal. 

 

 záchrana kriticky ohrožených laošů v Laosu. 
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5 dotykových kiosků 
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• V areálu Zoo Praha je rozmístěno 5 
dotykových platebních kiosků, které 
jsou nastaveny ve 3 jazycích (českém, 
anglickém a ruském), kde mohou 
návštěvníci přispět prostřednictvím 
bezkontaktní platební karty či aplikace 
Masterpass a to v hodnotách: 50, 100, 
200, 300 a 499 Kč. 
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Každému zájemci, který na vybraný projekt 
přispěje libovolnou částkou, kiosek automaticky 
vydá ihned po uskutečnění platby autogram 
podpořeného zvířete v podobě samolepky s 
vyobrazením stopy. 

Získej autogram 
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U kiosků byly v sezonním období pro návštěvníky k dispozici 
také hostesky, které je informovali o projektech, asistovali při 
obsluze kiosku a rozdávali letáčky, do kterých si mohli 
přispěvatelé nalepit získané autogramy. 

Promo podpora 
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Banerová Online kampan  a podpora na socialních médiích  

 

Promo podpora 
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Jak to tedy vlastně funguje? 
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Kolik návštěvníci přispěli? 
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  Od července 2017 do října 2018 se vybralo celkem  508 500 .- Kč 

 

    215 435.- Kč                  96 471.- Kč                           106 220 .- Kč                         89 924 .- Kč                                
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POZNEJ      PODPOŘ      CHRAŇ 
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Děkuji za pozornost! 

 

Vít Kahle 
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Contact Us 
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kahle@zoopraha.cz 

+420 737 208 981 

mailto:kahle@zoopraha.com

