
Airway.
Specialista na 
doručení poslední 
míle.

Váš partner pro doručování zásilek.



Kdo jsme?

• Jsme specialisté na doručení poslední míle a 

propojení logistiky s Vaším obchodním modelem. 

• Na trhu jsme již od 2006 kdy se zaměřujeme na 

expresní doručení. 

• Díky individuálnímu přístupu k našim klientům jsme 

rozšířili naše logistické služby do celé šíře segmentů 

trhu.

500+ firem spoléhá na Airway

TECHNOLOGICKÁ FIRMA V LOGISTICE.



Co umíme

Expresní doručení 

Hodinový pronájem kurýra

Nižší nároky a náklady na 

balení 

Rozvoz jídel za použití 

termoboxů

Opakované zásilky 

(periodické)

Doručení na čas

Převoz cenných dokumentů

Eliminace rizika a ztráty 

zásilky 

Rozvozový plán, hromadný 

rozvoz zásilek

Dobírkové služby

Platby a dobírky přes mobilní 

terminály

Sledování zásilek v aktuálním 

čase



Možnosti integrace
Napřímo přes API

Balikobot.cz

Lockers.ai

Výhody našeho systému
Import Vašich rozvozů pomocí průvodce v 

zákaznickém účtu

Optimalizace rozvozových tras

Řízení kurýrů pomocí mobilní aplikace

Přehled o stavu zásilky v aktuálním čase

https://airway.cz/d/api-dokumentace


+

Integrace Airway přes Balíkobot

do vašeho systému

ERP a WMS systémy

- Helios, ABRA, Pohoda a další

Fulfillment

- FM logistic, Ergotep, WELL PACK

E-shop systémy 

- Shoptet, PrestaShop, WooCommerce, …

https://www.balikobot.cz/integrace/


+

Společně s Lockers.ai rozvážíme zásilky do 

většiny sítí výdejních boxů 

- doručení od vás v již týž den

- doba vyzvednutí je 48 hodin

- doručovací zóna je Praha a její okolí



Spolupráce

Spolupracujte s těmi pro které je jejich 

práce vášeň.



Flow
nastavení
spolupráce

Pochopení 

požadavků

Simulace

Zahájení 

spolupráce

Nejdříve společně zjistíme jaké 

jsou vaše požadavky abychom 

mohli začít pracovat na modelu 

spolupráce.

Dle vašich požadavků interně 

provedeme modelaci 

spolupráce abychom vám 

mohli navrhnout optimální 

cenotvorbu.

Po schválení nabídky se 

začínáme věnovat doručení 

vašich zásilek. Kontinuálně nás 

zajímá také vaše zpětná vazba 

ke spolupráci.



E-shop

Pro majitele e-shopu

nabízíme rozvozy v 

časových slotech.

Vlevo vídíte procesní 

schéma této služby.



Staňte 
se 
našim 
klienten

Mezi naše klienty patří

„Spolěčně s Airway jsme zvládli 

vyřešit věškerou firemní logistiku 

a se spoluprací jsme nadmíru 

spokojeni.“

Jan Takács

CEO, The Tea Republic s.r.o.

„S Airway.cz jsme již v roce 

2014 začínali s expresním 

doručením zásilek. “

Michal Hanáček

COO, Pilulka Lékárny a.s.

„U doručení květin je kontakt s 

klientem zásádní věc. 

Spoléháme na proškolené kurýry 

Airway.cz. “

Monika Dušková

COO, Květiny Expres s.r.o.



Náš tým

MIROSLAV DUŠEK

CCO, Obchod

miroslav.dusek@airway.cz

+420 604 207 309

MARTIN KŘIŽAN

CEO, Obchod a vývoj

martin.krizan@airway.cz

+420 601 330 241

PETR MATĚJKA

COO, Obchod

petr.matejka@airway.cz

+420 728 425 090

PETR SVĚTLÍK

Vedoucí dispečinku

info@airway.cz

+420 272 926 441



Staráme se o přepravu vašich zásilek.


