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Příběh o tom, jak jsme v koronakrizi pomohli k 
raketovému růstu e-shopu

Meziroční nárůst o 4 648 % při dosažení obratu 128 miliónů korun, navýšení každodenního 
počtu objednávek z jednotek na stovky až tisíce nebo kompletní spuštění 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 k dnešnímu pevnému partnerství.

Outsourcing logistiky je naprosto běžný v zahraničí, kde pomáhá růst e-shopům s obraty ve 
stovkách miliónů korun. Na našem příkladu ale zjistíte, že je vhodný také pro startupy nebo 
malé e-commerce firmy, které plánují rapidní růst. Svěření logistiky odborníkovi totiž nabízí, 
kromě dalších výhod, více prostoru pro prodej, marketing nebo vývoj či optimalizaci vlastního 
produktového portfolia.

nanoSPACE – český nano výrobce a inovátor
Firma nanoSPACE je prvním výrobcem protiroztočových polštářů, přikrývek, povlaků a 
povlečení s nanovlákennou bariérou na světě. Až do ledna 2020 byly doplňkovým zbožím 
také ochranné pomůcky s nanovláknem, jako nanoroušky, antivirové šátky, nanovlákenné 
respirátory a další. nanoSPACE byl do této doby spíše srdcovým projektem, kdy 
provozovatelé věřili nanotechnologiím a jako alergici měli otestováno, že produkty opravdu 
fungují. Pouze pro představu, za chod celého e-shopu byl zodpovědný jeden zaměstnanec, 
kterému kompletní zpracování jedné objednávky zabralo 10-15 minut. Od 24.1.2020 se však 
vše změnilo. Průměrný denní počet objednávek se ze 3 kusů zvyšuje na 1.000+. Za vším stojí 
panika z nové nemoci. A právě zde je prvopočátek našeho společného příběhu.

březen, 2021

Běžný počet nákupů za den = 3 / Počet nákupů za den během lednové paniky = 1.000

https://www.nanospace.cz/
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“Postupně jsme tak začali řešit nedostatek 
zaměstnanců, zastaralý a manuálně 
vedený e-shop, pomalý a neefektivní 
proces intralogistiky nebo např. i nařízení 
ministerstva zdravotnictví o zákazu volného 
prodeje respirátorů. Na takovou situaci jsme 
nebyli připraveni. Proto jsme se rozhodli najít, 
kromě jiného, odborníka, který od nás logistiku převezme,“ popisuje Lucie Konečná, COO 
nanoSPACE. 

Na začátku spolupráce byl COVID-19
Je začátek března, koronavirus se šíří Evropou a poptávka po rouškách neustále roste. 
Nervozita je přítomná na každém kroku. Také zaměstnanci Skladonu, pokud to jejich 
pracovní náplň alespoň trochu umožňuje, zůstávají doma na homeofficech. Dopoledne  
17. března evidujeme v CRM zajímavý lead. Lucie Konečná z nanoSPACE si stahuje náš 
e-book pro kalkulaci logistických nákladů. Z naší strany probíhá krátká analýza tohoto 
potenciálního klienta a neuběhnou ani dvě hodiny a jsme ve spojení. Snažíme se najít co 
nejoptimálnější východisko ze situace, podat pomocnou ruku.

Problémy se řítí ze všech stran
„V systému máme tisíce objednávek, produkty jsou stále u dodavatele a nevíme, jak 
vše rozeslat. Do toho přecházíme na nový automatizovaný e-shop a fakturační systém,“ 
dozvídáme se od Lucie během prvního 
telefonátu. Pro většinu firem práce na několik 
měsíců. Aby toho nebylo málo, nanoSPACE 
toho času bojuje také s emocionálním 
vydíráním nespokojených zákazníků, kteří 
e-mailem zasílají fotky svých nemocných 
dětí, babiček, manželů po operacích apod. 
Zákaznické hodnocení se na portálu  
Heureka.cz propadá až na 53 %. Zákazníci vyhrožují ČOIkou a nadávají společnosti do 
zlodějů a podvodníků. Již delší dobu se ve firmě otevřeně mluví o katastrofě. nanoSPACE se 
nakonec odhodlává ke stornování a zpětnému vyplácení stávajících objednávek, mimo jiné

Lucie Konečná, COO nanoSPACE

„Respirátory BreaSAFE, kterých se 
prodalo za celý chod našeho eshopu 
pár desítek, teď lidé nakupovali po 

desítkách.”

Lucie Konečná, COO nanoSPACE

„Nebylo možné sehnat desítky 
zaměstnanců a vlastní sklad v tak 

krátké době. Proto jsme se rozhodli 
pro outsourcing.”

https://skladonebooks.com/e-book
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také z důvodu nedodání zboží dodavatelem. „Hledáme logistického odborníka, který nám je 
schopen pomoci co nejdříve, ideálně do 14 dnů,“ zazní na konci našeho telefonátu.

Rychlý onboarding podmínkou spolupráce
Ve Skladonu máme výzvy rádi, intenzivně se bavíme o možnostech napojení, volných 
kapacitách a vyřešení vzniklé situace. Po několika diskuzích padne naše konečné 
rozhodnutí… Jdeme do toho! Spojujeme se s Lucií a navrhujeme konkrétní kroky naší 
spolupráce. V rozhodování nám pomáhá také fakt, že nanoSPACE zvolilo jako svou novou 
e-shop platformu Shoptet, pro který máme vyvinutý plugin pro systémové napojení. Nyní 
nás čeká kompletní onboarding. Je potřeba vše smluvně zajistit a začít s propojováním 
klientova e-shopu s naším skladovým systémem, což je díky Skladon Shoptet pluginu 
rychlejší a jednodušší. Vytváříme v systému produkty, testujeme správnost přenosu dat, 
napojujeme dopravce, nastavujeme procesy nebo postupy balení. Jsme tak téměř připraveni 
k expedici zboží. Z velké části vděčíme vlastnímu IT týmu, který flexibilně reaguje na jakoukoli 
vzniklou situaci. Ačkoli se nám původních 14 dní zdálo být hraničních, vše je nakonec 
splněno v termínu.

Spuštění fulfillmentu a extrémní nárůst objednávek
Na konci března se v nanoSPACE pravidelně 
střídají pocity naprostého vítěztví a 
zoufalství. Přichází den pravdy – 7. duben. 
Do distribučního centra Skladonu fyzicky 
doráží první antivirové šátky. A během pár 
minut je vyprodáno! Nedostatky, které vznikly 
zrychleným onboardingovým procesem, 
rychlejším, než s jakým jsme měli doposud 
zkušenost, dolaďujeme a dále optimalizujeme. Objem objednávek společnosti nanoSPACE 
od začátku naší spolupráce neustále roste. Pouze za první polovinu září jich evidujeme přes 
9.000, což už nyní znamená 80% meziměsíční nárůst. Následně spouštíme také proces 
vychystávání velkoobchodních B2B objednávek. Nadále pokračujeme v úspěšné spolupráci a 
společně se připravujeme na vývoj poptávky v následujících dnech a měsících.

Lucie Konečná, COO nanoSPACE

„Na začátku roku 2020 jsme měli  
deset objednávek denně, v září jich 

bylo i deset za minutu.”

https://doplnky.shoptet.cz/skladon
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Během expedice objednávek si všímáme 
také dalšího úspěšného parametru e-shopu. 
Hodnocení nanoSPACE na portálu Heureka.
cz neustále roste. Z původních 53 % se díky 
automatizaci, outsourcingu a zákaznické 
podpoře dostává na 99 % během jediného 
měsíce! K tomu získává certifikát „Ověřeno 
zákazníky“, který je udělován podle 
zákaznického dotazníku spokojenosti za 
posledních 90 dní. 

Další partnerský růst
Každý měsíc se po přelomovém jaru 
stává pro firmu rekordní. Na konci roku 
se obrat skoro zpadesátinásobil na 128 
miliónů korun a nanoSPACE vyrostlo o 4 
468 %. “Celkem jsme za rok 2020 prodali 
milión nanovlákenných roušek, 250 tisíc 
nanorespirátorů a několik desítek tisíc 
antivirových šátků,” přibližuje Lucie Konečná. 
“Koronavirus nás postupně od srdcového projektu překlopil do kladných čísel, díky 
automatizaci expedičního procesu můžeme například daleko více investovat do marketingu.”

Automatizujte a hledejte spolehlivého partnera ke 
svému podnikání
Přesun k automatizaci včetně svěření logistiky Skladonu se pro nanoSPACE ukázalo jako 
krok správným směrem. „Pokud si z našeho případu můžete vzít ponaučení, automatizujte 
vše a už od začátku svého podnikání. Nikdy nevíte, co nového nás v blízké e-commerce 
budoucnosti čeká,“ doporučuje Lucie Konečná, od května 2020 oficiální provozní ředitelka 
nanoSPACE. „Pokud zjistíte, že poptávka po vašich produktech rapidně roste, a přitom 
si nejste jisti, zda vše zvládnete expedovat v termínu, neváhejte kontaktovat odborníka v 
outsourcingu logistiky, kterým Skladon bezpochyby je! Právě jeho obchodní ředitel Patrik 
Babinec byl prvním člověkem, který mi v bezradné situaci dokázal poradit a odpovědět na 

nanoSPACE Heuréka na konci května 2020

Lucie Konečná, COO nanoSPACE

„Platíme pouze za skladový 
prostor, který reálně využíváme. 

Pokud máte dobře nastavené 
skladové hospodářství a hlídáte si 
obrátkovost zboží, můžete ušetřit i 

desítky tisíc korun měsíčně.”
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naše logistické překážky. Díky něj jsem začala mít pocit zvládnutelnosti naší situace,” 
pokračuje Lucie. Svá slova se Skladon týmem nakonec také splnil. Skladon je pro nás 
logistickým partnerem, který se významně podepsal pod náš podnikatelský růst,“ uzavírá.

Lucie Konečná, COO nanoSPACE

„Nyní můžeme všechnu naši energii 
zaměřit na zákaznickou podporu a 
prodej s vědomím, že se o logistiku 
starají experti. Naše prodeje dost 

ovlivňuje aktuální epidemiologická 
situace a vládní opatření. Díky 

spolupráci s fulfillmentovou službou 
se dokážeme velmi rychle přizpůsobit 

velké poptávce.”

Porovnejte si náklady vlastní logistiky 
s možností outsourcingu

Máte problémy s logistikou nebo hledáte řešení, jak ji zefektivnit? Stáhněte si náš e-book
na www.skladonebooks.com, který vás navede „Jak si správně spočítat logistické náklady“.

Pro porovnání vlastních logistických nákladů s outsourcingem můžete využít
logistickou kalkulačku na našem webu, kterou najdete na podstránce Ceník.

Kontaktní informace naleznete na www.skladon.cz/cs/kontakty.

https://skladonebooks.com/e-book
https://skladon.cz/cs/cena_fulfillmentu
https://www.skladon.cz/cs/kontakty


Kontaktujte nás!

patrik.babinec@skladon.cz
michal.tylecek@skladon.cz


