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Adaptace logistiky na míru 
prémiové značky
Logistika .pepper..field
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Prioritizace příjmu 

zboží 

Neštítkování 

designových produktů

Kompletace 40+ variant 

dárkových balíčků 

Gravírování

Očištění produktů 

před zabalením

Balení produktů 

do hedvábného papíru

Ručně psaná věnování 

v 6 jazycích

Vkládání dárků dle 

hodnoty objednávky 

Používání vlastní 

brandové stuhy

Balení dle potřeb 

B2B partnerů

Skladování části 

produktů v lednici 

A další dle 

aktuálních potřeb 

klienta

.PEPPER..FIELD: VÝBĚR Z INDIVIDUÁLNÍCH LOGISTICKÝCH SLUŽEB
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Příběh o tom, jak jsme spustili spolupráci s klientem 
se silně prozákaznickým přístupem v každém svém 
procesu.

Druh: Kampotský pepř a příslušenství

Počet SKU: 350+

Aktuální počet kusů produktů skladem: 100 000+

PRODUKT

ZAJÍMAVOSTI

ZEMÍ PRODEJE ZAMĚSTNANCŮ
10 20

Chuť, autenticita, luxusní dárky, dobro… v kombinaci s výrazným brandem a smyslem pro detail. I takto je možné ve zkratce 

představit .pepper..field, udržitelný direct trade projekt zaměřený na prodej světově nejuznávanějšího Kampotského pepře.

Jak náš klient pracuje se svým produktem? Co bylo prioritou při navazování spolupráce s fulfillment partnerem? A proč se nakonec 

rozhodli pro Skladon? Přečtěte si příběh, ve kterém hraje prim individuální přístup.



 ■ Administrativa a řízení skladového personálu

 ■ Hledání a zajišťování nových skladových prostor

 ■ Zvládání extrémních prodejních nárůstů v sezóně

 ■ Vysoké logistické náklady v měsících s nízkým prodejem

 ■ Nedostatek času na „core“ podnikání zajišťující další růst

 ■ Nedostatek prostoru pro projektové řízení firmy

 ■ Nesystémová kontrola toku zboží

 ■ Vlastní kontrola nad zbožím a logistickými 

procesy

 ■ Vysoká flexibilita v odbavování objednávek

 ■ Relativně nízká cena

RESPONDENT Z .PEPPER..FIELD

Lukáš Hejtmánek

Chief Operating Officer & Co-Founder
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Logistická cesta .pepper..field

01
VLASTNÍ ŘEŠENÍ

„Vzhledem k našemu konstantnímu růstu pro nás bylo zvykem každoroční stěhování do větších 

skladových prostor. Ať už doma z menšího pokoje do obýváku, z obýváku do kavárny nebo z kavárny 

do prvního skladu o rozloze 200 m². Pomalu jsme se začali poohlížet po řešení, které nám tuto 

nepříjemnost odbourá.“

vlastní řešení – outsourcing

OutsourcingVlastní řešení
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VÝBĚR ZE SPECIÁLNÍCH POŽADAVKŮ NA LOGISTIKU A IT:
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BOD ZLOMU: FINANČNÍ FLEXIBILITA

„Finální rozhodnutí pro přechod k fulfillmentu padlo s konfliktem na Ukrajině, který nám výrazně 

zkomplikoval plány. Proto jsme hledali způsob, jak být v logistice flexibilnější.“

Výběr partnera: Důraz 

na individuální přístup

Bod zlomu: 

Finanční flexibilita
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VÝBĚR PARTNERA: DŮRAZ NA INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

„Podmínkou pro nás byl dostatečně zkušený partner, který se dokáže co nejvíce přizpůsobit našim 

specifickým požadavkům tak, abychom i nadále našim zákazníkům doručovali prvotřídní zážitek z 

nakupování. Jinými slovy osobní přístup, vyspělost procesů a prostor pro flexibilitu rozhodl. Zvolili 

jsme Skladon, kde jsme nabyli dojmu, že nebudeme kapkou v moři.“

Kompletace 40+ variant 

dárkových balíčků

Skladování části 

produktů v lednici

Speciální balení a 

fixace křehkého zboží

Gravírování dle přání 

koncového zákazníka

Vkládání dárků dle 

hodnoty objednávky

Balení produktů 

do hedvábného papíru

Ručně psaná věnování 

v 6 jazycích

Používání vlastní 

brandové stuhy
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04
SPUŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE: ONBOARDING

„Popravdě jsme asi klientem, který toho chce více znát, často se doptává a věci více řeší. V tomto 

ohledu byl pro nás nejdůležitější osobní přístup v komunikaci s jednotlivými členy onboardingového 

Skladon týmu.“

Spuštění spolupráce: 

Onboarding

ONBOARDING NOVÉHO KLIENTA V KOSTCE:

00 01 02 03 04

06 07 08

Odsouhlasení 

cenové nabídky 

a podpis smlouvy 

Nastavení 

oboustranné 

komunikace

Zaslání vstupního 

dotazníku

Systémové napojení Školení v klientské 

aplikaci MySkladon 

a ticket portále

05
Nastavení 

logistických procesů

Fyzický přesun zboží Předání do rukou 

Account Managera

Zaslání výstupního 

dotazníku

DETAILNĚJŠÍ INFORMACE 

O ONBOARDINGOVÉM 

PROCESU:
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05
DOKONČENÍ ONBOARDINGU

„Překvapil mě lidský přístup Skladon zaměstnanců. Některé z našich požadavků sice ještě dotahujeme 

a nadále sbíráme podněty pro zkvalitňování spolupráce, nicméně vzhledem k projevované péči 

vnímám Skladon jako součást naší firmy… jako plnohodnotné oddělení pro všechny logistické 

záležitosti.“

Dokončení onboardingu Další plány?

06
DALŠÍ PLÁNY?

„Fulfillmentem jsme přestali dělat věci na poslední chvíli. Ve firmě přecházíme na projektové řízení a 

obecně se výrazněji zaměřujeme na kvalitu interních procesů a další růst.“

Další expanze 

do zahraničí

Škálování Rozšiřování portfolia 

produktů

Růst podnikání

Vyšší transparentnost 

pro zákazníky

Lepší systémová 

kontrola

Nárůst objednávek 

v sezóně

Nižší cena 

za dopravu
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sales@skladon.cz

MICHAL TYLEČEK

Obchodní ředitel

DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Průmyslová 377, 742 51, Mošnov

KANCELÁŘE PRAHA

Zlatnická 10, 110 00, Praha - Nové Město

linkedin.com/company/skladon/

www.skladon.cz

instagram.com/skladon.cz

fb.com/skladon


