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Distribuce nanoroušek
z nuly na sto
Logistika nanoSPACE



2

Příběh o tom, jak jsme v koronakrizi 
pomohli k raketovému růstu e-shopu.
Meziroční nárůst o 4 648 % při dosažení obratu 128 miliónu korun, navýšení každodenního počtu objednávek 

z jednotek na stovky až tisíce nebo kompletní spuštení outsourcingu logistiky za 14 dní. I takto v číslech 

by se dal definovat rok 2020, zlomový ve fungování našeho klienta nanoSPACE. Přečtěte si příběh, který 

odstartovala celosvětová pandemie COVID-19 a postupně vedl až dnešnímu pevnému partnerství.

KOMPLETNÍ SPUŠTĚNÍ
EXTERNÍ LOGISTIKY

14 DNÍ ■ OBRAT V ROCE 2020

128 mil. Kč

 ■ NÁRŮST POČTU OBJEDNÁVEK / DEN 

(LEDEN, 2020)

3         1 000+

 ■ MEZIROČNÍ NÁRŮST V OBRATU (YOY)
4 648 %

* Průměrný čas odbavení B2C objednávky klienta 

nanoSPACE, výsledná hodnota je součtem mediánů 

souvisejících skladových procesů za sledované období 

30. 1. - 15. 3. 2021

250 TISÍC NANORESPIRÁTORŮ

VLASTNÍ ŘEŠENÍ – 10-15 MIN

40 TISÍC ANTIVIROVÝCH ŠÁTKŮ

DALŠÍ

1 MILION NANOROUŠEK

SKLADON – 2:39 MIN*

PRODEJ ZA ROK 2020 DOBA ODBAVENÍ 1 OBJEDNÁVKY
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Logistická cesta nanoSPACE

01
VLASTNÍ ŘEŠENÍ

„Před vznikem pandemie byl u nás za chod celého e-shopu zodpovědný 1 člověk, 

kterému kompletní zpracování jedné objednávky trvalo 10-15 min. V té době jsme měli 

maximálně 10 objednávek denně.”

RESPONDENT Z NANOSPACE

Lucie Konečná
COO nanoSPACE

vlastní řešení – outsourcing

 ■ Zastaralý a manuálně vedený e-shop

 ■ Manuální vystavování faktur v účetním systému

 ■ Manuální tvorba adresních štítků dopravce

Vlastní řešení
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02
BOD ZLOMU – COVID-19

„Denní průměr 3 objednávek nám, z důvodu paniky z nové nemoci, vzrostl na několik 

stovek denně. Což mělo obrovský dopad na naše podnikání.”

 ■ Nárůst počtu objednávek za den: 3        1 000+

 ■ Nedostatek zaměstnanců

 ■ Pomalý a neefektivní proces intralogistiky

 ■ Nedostatečné skladové prostory, vybavení a software

 ■ Možnost vytváření objednávek na produkty „skladem  

u dodavatele“

 ■ Problémy s dodavatelem a dodáním slíbeného zboží

 ■ Emocionální vydírání nespokojených zákazníků

 ■ Nařízení ministerstva o zákazu volného prodeje 

respirátorů

 ■ Postupný propad hodnocení na Heureka.cz až na 53 %

 ■ Stornování a zpětné vyplácení stávajících objednávek

Bod zlomu:

24. 1. 2020

Běžný počet nákupů za den = 3 / Počet nákupů za den během lednové paniky v roce 2020 = 1 000

500 5 %

1 000 10 %

1 500 15 %

3. 1.1. 1. 5. 1. 7. 1. 9. 1. 11. 1. 13. 1. 15. 1. 17. 1. 19. 1. 21. 1. 23. 1. 25. 1. 27. 1. 29. 1. 31. 1.

TRANSAKCEKONVERZNÍ POMĚR ELEKTRONICKÉHO OBCHODU



5

03
KONTAKT SE SKLADONEM

„Nebylo možné sehnat desítky zaměstnanců a vlastní sklad v tak krátké době. Proto jsme se 

rozhodli pro outsourcing.”

04
IMPLEMENTACE NOVÉHO KLIENTA

„Zásadním pro nás byl tlak na rychlost implementace a spuštění expedice z distribučního centra 

Skladonu. Díky zaběhnutému onboardingovému procesu Skladonu a vzájemně rychlé komunikaci 

jsme byli schopni dodržet původní plán a za 14 dní expedovat.”

SOUČÁSTÍ KOMPLETNÍHO ONBOARDINGU BYLY NÁSLEDUJÍCÍ KROKY

 ■ Smluvní zajištění

 ■ Nastavení efektivní komunikace

 ■ Propojení klientova e-shopu se Skladon 

systémem

 ■ Vytváření produktů ve Skladon systému

 ■ Testování správnosti přenosu dat mezi 

systémy

 ■ Napojení dopravců

 ■ Nastavení logistických procesů    

a postupu balení

 ■ Zaškolení v MySkladon klientské aplikaci

 ■ Fyzické naskladnění produktů   

do skladových prostor

1.   Stažení Skladon e-booku pro kalkulaci logistických nákladů

2.  Telefonické kontaktování nanoSPACE ze strany Skladonu do 2 hodin od stažení e-booku

3.  Společné vyplnění logistických dat a příprava ceníku na míru

4.  Vytvoření harmonogramu onboardingového procesu s cílem expedovat do 14 dní

Kontakt se Skladonem: 

17. 3. 2020

Implementace:

14 dní
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kompletní expedice:

7. 4. 2020

05
KOMPLETNÍ EXPEDICE

„Nyní můžeme všechnu naši energii zaměřit na zákaznickou podporu a prodej s vědomím, 

že o logistiku se starají experti. Naše prodeje dost ovlivňuje aktuální epidemiologická situace 

a vládní opatření. Díky spolupráci s fulfillmentovou službou se dokážeme velmi rychle 

přizpůsobit velké poptávce.”

Další rekordní růst

v počtu objednávek

Spuštění B2B

objednávek

Úspory pro investice

do marketingu a reklamy

Zrychlení procesu

odbavování objednávek

Čas na optimalizaci

portfolia produktů

BEST PRACTICES

1.   Automatizace všech procesů, pokud to situace dovoluje

2.   Spolupráce se spolehlivým odborníkem na logistiku v momentě výrazného růstu e-shopu
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ZLEPŠENÍ ZÁKAZNICKÉHO HODNOCENÍ NA HEUREKA.CZ (KVĚTEN 2020)

3,2

4,9

zákazníků doporučuje podle dotazníku 

spokojenosti za posledních 90 dní.

celková spokojenost s obchodem

celková spokojenost s obchodem

2,6 průměrná doba dodání ve dnech

99 % zákazníků zboží dorazilo do 10 dní

zákazníků doporučuje podle dotazníku 

spokojenosti za posledních 90 dní.
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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


