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Důraz na kvalitu a 
individuální přístup
Logistika zKokosu



2

Štítkování produktů Namátková kontrola 

kvality na příjmu 

Skladování na 

multiSKU pozicích

Kompletace 

dárkových balíčků

Vkládání děkovných 

kartiček

Vkládání dopisů a 

promo materiálu

Balení a fixace 

křehkého zboží

Používání 

brandové pásky

Rozšíření služeb 

dopravců 

Individuální vratkový 

postup 

Prodej přes 

Slevomat

A další dle 

aktuálních potřeb 

klienta

ZKOKOSU: VÝBĚR Z INDIVIDUÁLNÍCH LOGISTICKÝCH SLUŽEB
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Příběh o tom, jak jsme dokázali překonat obavy 
klienta, převzít a udržet vysokou kvalitu nastavené 
logistiky.

Druh: zero waste home decor a potraviny

Důraz na: individualita, kvalita, proklientskost

B2C ks položek
B2B ks položek

B2C
B2B*

PRODUKT

OBJEDNÁVKY

ZAJÍMAVOSTI

OBRAT V ROCE 2021 ZAMĚSTNANCI**
10 MIL. KČ 2

POČET PRODUKTŮ V OBJEDNÁVCE

10 – 500

5 – 6

Manipulace se specifickým a křehkým produktem z přírodního materiálu. Důraz na balení a ekologii. Individuální přístup v logistice, 

nebo udržení vysoké zákaznické zkušenosti…

To je pouze zlomek obav, se kterými se potýkali majitelé společnosti zKokosu při rozhodování svěřit svou logistiku do externích 

logistických rukou. Jak to vše dopadlo a proč si vybrali Skladon? Přečtěte si příběh s klientem, který za každých okolností razí motto 

„klient vždy na prvním místě“.

* Spolupráce s partnerskými e-shopy a reklamními společnostmi

** Zbytek outsourcing (grafika, copywriting, tvorba fotografií, správa sociálních sítí, logistika)

%99:1



 ■ Převážná část podnikání = logistika

 ■ Pomalý rozvoj vlastního podnikání

 ■ Neudržitelné řešení v průběhu vrcholu sezóny

 ■ Nábor a zaškolování zaměstnanců

 ■ Administrativa a zodpovědnost za zaměstnance

 ■ Zvýšené náklady za zaměstnance mimo sezónu

 ■ Investice do vybavení skladu (čtečky, regály, skladový systém)

 ■ Vlastní kontrola nad logistikou (fyzický 

dohled nad produkty a kvalitou služby, 

flexibilita, minimální úbytek zásob)
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Logistická cesta zKokosu

01
DOMÁCNOST

„Na své zboží jsme postupem času začali narážet snad na každém rohu. V momentě, 

kdy k nám domů dorazila první paleta, jsme začali hledat svůj první sklad.“

02

domácnost – vlastní sklad – outsourcing

Vlastní sklad

VLASTNÍ SKLAD

„Přesunuli jsme se do skladu o rozloze 350 m², nicméně jsme postupně začali narážet 

na nedostatky vlastního řešení.

Domácnost
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 ■ Neznáma a dosavadní nezkušenosti se službou

 ■ Neznalosti našich produktů, produktových setů a sad logistickou společností

 ■ Ztráty vlastní kontroly nad logistikou

 ■ Přizpůsobení se našim vysokým požadavkům

 ■ Kvality a flexibility služby

5

BOD ZLOMU: ROZVOJ PODNIKÁNÍ

„Logistika nám bránila v dalším růstu. Hledali jsme způsob, jak se podnikatelsky 

zdokonalit a posunout svou značku na vyšší úroveň. Porovnali jsme si plusy a mínusy 

obou řešení a po detailní analýze jsme se rozhodli pro outsourcing.“

Bod zlomu: 

rozvoj podnikání

OBAVY Z:
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SKLADON: IDEÁLNÍ PROFIL LOGISTICKÉHO PARTNERA

„Pro Skladon nás přesvědčila kombinace jejich ceny, distribučního centra a klientské aplikace 

MySkladon*. Během osobní návštěvy jsme se zaměřili jak na skladové prostory, tak i kvalitu provozu, 

charakter zaměstnanců a související podmínky. Po následném představení aplikace MySkladon a 

nastínění individuálních řešení našim požadavkům bylo jasno.“
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04
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PARTNERA

„Náš projekt je naše dítě. Sami jsme si ho vybudovali a nedokázali si představit, že bude někdo 

zvenčí schopen udržet a plnit naše velmi vysoké požadavky. I proto jsme vnímali předání logistiky do 

rukou externího partnera jako zásadní milník v našem podnikání.“

* Nabízí kompletní přehled o klientově logistice v online prostředí. V reálném čase, 24/7 a odkudkoli s 

připojením k internetu.

Výběrové řízení 

partnera

Skladon: ideální profil 

logistického partnera

PRIORITY PŘI VÝBĚRU:

 ■ Dostatečná a prokazatelná historie logistického partnera

 ■ Interiér a fungování skladu / distribučního centra partnera

 ■ Cena (mj. v porovnání s vlastním řešením)



 ■ Rychlé a bezstarostné propojení IT systémů v řádu dní 

 ■ Téměř žádný vliv na fungování e-shopu*

 ■ Maximální přizpůsobení se našim pořadavkům na příjmu zboží, při kompletaci, balení a 

dalších logistických procesech
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06
SPUŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE

„Kompletní předání logistiky, včetně IT napojení, probíhalo hladce 

a trvalo 3 týdny. My se doslova přesunuli ze skladu k počítačům a 

logistice jsme začali věnovat zlomek původního času.“

Spuštění spolupráce

BEST PRACTICES

1.

2.

3.

4.

5.

Nemít strach předat logistiku do „cizích“ rukou

Spočítat si finanční stránku věci

Osobní návštěva distribučního centra

Seznámení se s klientskou aplikací

Mystery shopping pro doladění detailů

* Na e-shop byla pouze přidána informace o stěhování skladu, s čímž souvisela dvoudenní prodleva v 

expedici objednávek přijatých v překlenovacím období

3 týdny
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VÝSLEDEK: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A KVALITA V LOGISTICE

„V profesním životě jsme outsourcingem logistiky získali čas na další budování naší firmy a značky. V osobním zase klid, svobodu 

a kvalitnější životosprávu. Vše probíhá snadněji a rychleji, než jsme původně odhadovali.“

Individuální a 

proklientský přístup 

Vylepšení vysoké 

kvality v logistice

Pozice zákazníka 

„vždy na prvním místě“

DALŠÍ VÝHODY:

 ■ Přesnější přehled o toku zásob

 ■ Minimální chybovost při kompletaci

 ■ Zvýšení v přesnosti odbavování objednávek

 ■ Rychlejší doručování zákazníkům (přímá linka na depa)

 ■ Nižší cena za kurýrní služby

 ■ Zvýšení zákaznické spokojenosti s kvalitou balení

 ■ Kamerové ověřování reklamací

 ■ Snížení nároků na zákaznickou péči

 ■ 99% spokojenost zákazníků na Heureka.cz

HODNOCENÍ NA ZÁVĚR

„Outsourcing logistiky nám otevírá dveře pro budoucí zahraniční expanzi. V logistice to pro nás znamená doslova pár kliknutí. 

S vědomím, jak k nám zástupci Skladonu přistupují, mohu službu doporučit všem majitelům e-shopů. Tedy kromě logistických 

nadšenců.“

Čas na produkt 

a marketing

RESPONDENTI Z ZKOKOSU

Martina Kováčová

Owner & Co-Founder

Jaroslav Šimek

Owner & Co-Founder
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HODNOCENÍ NA HEUREKA.CZ

5
celková spokojenost s obchodem

2,2 průměrná doba dodání ve dnech

100 % zákazníků zboží dorazilo do 6 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


