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Ultrakompaktní obuv 
odesíláme už od roku 2016
Logistika Skinners
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Příběh o dlouhodobé spolupráci se značkou, kterou 
odstartovala jedna z nejúspěšnějších českých 
crowdfundingových kampaní na Kickstarteru.

Logistika od A do Z a partnerství založené na otevřené komunikaci. Tak lze ve zkratce definovat náš vztah se značkou Skinners, 

který trvá již od roku 2016. B2C i B2B logistika, kompletace produktů, kontrola kvality zboží z výroby, doručení do 110+ zemí světa, 

10 000+ odesílaných ponožkobot měsíčně... Přečtěte si příběh o spolupráci s klientem, který za dobu naší spolupráce vyrostl 

v celosvětově známou firmu a v roce 2021 dosáhl na obrat 135 mil. Kč.

ULTRAKOMPAKTNÍ OBUV

„ponožkobota“

Michaela Steinhauser

Top žena start-upu 

roku 2020

Petr Procházka

EY začínající podnikatel 

roku 2018

DESIGNOVÁ OCENĚNÍCROWDFUNDINGOVÉ PORTÁLY
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Logistická cesta Skinners
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VLASTNÍ ŘEŠENÍ

vlastní řešení – outsourcing

„Po prvních měsících jsme se rozhodli, že logistika není oblast, které 

se chceme věnovat. Začali jsme tedy s výběrem logistického partnera.“

Snaha růst a investovat

čas i energii efektivněji

 ■ Vlastní kontrola přijatých produktů z výroby

 ■ Vlastní nastavení a kontrola v dodržování  

logistických procesů

 ■ Administrativa se zaměstnanci

 ■ Komunikace s dopravci a celními společnostmi

 ■ Nastavování logistických procesů

RESPONDENTI ZE SKINNERS

Michaela Steinhauser

Co-Founder a COO Skinners

Simona Benková 

Process Manager, Skinners
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SKLADON: VÍTĚZ VÝBĚRU

„Během rozhodování jsme nenašli konkurenci, která by se blížila podmínkám Skladonu. 

Základem úspěchu byla snaha se přizpůsobit našim přáním a požadavkům.“

* Včetně kompletačních a balicích postupů

Klient na  

prvním místě

Spolupráce

v synergii

Zefektivnění logistiky,

snížení chybovosti 

a úspora času

Čas na rozšiřování kmenového 

týmu, větší koncentrace na 

výrobu a rozvoj produktu

 ■ Doručení do všech požadovaných zemí

 ■ Odbornost v celním řízení

 ■ Kontrola kvality produktů z výroby

 ■ Kompletace produktů

 ■ Kustomizace objednávek

 ■ Individuální přístup

 ■ Flexibilita při růstu

 ■ Zvládání specifik stahování dat z Kickstarteru

 ■ Volitelný výběr účetního systému

 ■ Vlastní account manager

 ■ Nastavování systémové komunikace

 ■ Nastavování logistických procesů*

 ■ Obavy z outsourcingu logistiky –    

klíčové oblasti podnikání
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SKLADON DNES

BEST PRACTICES

„Mám radost z toho, jak jsme společně vyrostli. Musím říct, že poskytovaná služba splňuje naše 

očekávání. Vzhledem ke stabilně nízkému procentu si od ledna 2020 neevidujeme chybovost 

ve vychystávání objednávek.“

1.   Testovací provoz – nastavení provozních a IT procesů na vzorku produktů

2.   Evidence vzniklých chyb a prioritizace jejich odstranění

3.  Zjistit si nahraditelnost a zastupitelnost zaměstnanců na nižších pozicích ve struktuře

* Manipulace s každým kusem SKU je řízena systémem, jejich pohyb ve skladu je optimalizován na základě algoritmu

** Nabízí kompletní přehled o klientově logistice

 ■ Klady z předchozí kapitoly

 ■ Moderní distribuční centrum s 16 000 m2

 ■ Skladon systém: 

 Cloud uložiště 

 Možnost škálování logistiky 

 Možnost kustomizace dle klienta 

 Řízené skladování*

 ■ Klientská aplikace MySkladon** 

 ■ Skladové procesy pro e-commerce   

i B2B logistiku

 ■ Vyšší míra standardizace

Spolehlivý parner pro 

expanzi na další trhy
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michal.tylecek@skladon.cz

+420 774 448 397

MICHAL TYLEČEK

Chief Sales Officer

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


