
Zjednodušte si 
expanzi do zahraničí.



01.

Pojem fulfillment –
proces vs. služba.



Pojem fulfillment – proces vs. služba.
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02.

3PL e-commerce
fulfillment trh.



US$ 84,72 MLD

8,4 %
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3PL e-commerce fulfillment trh.

Celosvětový trend růstu 
e-commerce fulfillment trhu 2018 
– 2029 (CAGR) [1]

Celosvětová velikost e-commerce
fulfillment trhu (2021) [1]

9,2 %
Podíl e-commerce fulfillment trhu 
na celkovém 3PL trhu (2021) [2]

US$ 94,33 MLD
Očekávaná velikost e-commerce
fulfillmet trhu (2022) [1]

[1] AgileIntel [2] Statista

Zdroj: AgileIntel

https://www.agileintelresearch.com/reportdetails/Global-E-commerce-Fulfillment-Services-Market-/52
https://www.statista.com/statistics/254875/third-party-logistics-revenue-size-by-region/
https://www.agileintelresearch.com/reportdetails/Global-E-commerce-Fulfillment-Services-Market-/52


Střední a velké 
e-shopy
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3PL e-commerce fulfillment trh.

Hlavní cílová skupina [2]

Fashion a obuv
Segment s nejvyšším podílem na 
e-commerce fulfillment trhu [2]

[1] Armstrong & Associates 

Zdroj: AgileIntel

9 z 10
Společností z Fortune 500 využívá 3PL 
fulfillment (2012 pouze 46 %) [1]

[2] AgileIntel

https://www.3plcentral.com/blog/3pl-statistics-you-should-know
https://www.agileintelresearch.com/reportdetails/Global-E-commerce-Fulfillment-Services-Market-/52
https://www.agileintelresearch.com/reportdetails/Global-E-commerce-Fulfillment-Services-Market-/52


03.

3PL fulfillment a 
expanze.



3PL fulfillment a expanze.
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■ Nejčastější překážky vlastního 
řešení při expanzi:
□ Skladový prostor
□ Logistický personál
□ Náklady a investice
□ Rozdílné nároky koncových 

zákazníků
□ Cena a rychlost dopravy
□ Správa IT napojení
□ Zpětná logistika

■ Hlavní motivátory pro volbu 
fulfillment providera:
□ Rychlost doručení
□ Přesnost odbavení
□ Flexibilita 
□ Snížení nákladů
□ Logistická znalost trhů
□ Množstevní slevy
□ Integrace
□ Clo a celní sklad
□ Konkurenční výhoda



91 %

93 %

86 %
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3PL fulfillment a expanze.

3PL uživatelů s pozitivní zpětnou 
vazbou [2]

3PL uživatelů zdůrazňuje důležitost 
IT [1]

3PL uživatelů s kvalitnějším 
zákaznickým servisem [3]

[1] statista
[2] supplychaindigital

[3] supplychaindigital

Dopravci
Široká nabídka lokálních služeb

IT infrastruktura
Desítky napojení na jednom místě

Provoz skladu
Flexibilita v prostoru, personálu, procesech

Know-how
Znalost lokálních trhů a standardů

Koncový zákazník

Velkoobchodní zákazník
Distributor

Maloobchodní prodejny

Marketplaces
Jiný odběratel

https://www.statista.com/topics/7122/third-party-logistics-3pl-industry-worldwide/
https://supplychaindigital.com/logistics/3pl-central-year-review-3pl
https://supplychaindigital.com/logistics/3pl-central-year-review-3pl


04.

Evropský trh v datech 
(2020).



75 %

67 %

D+1
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Evropský trh v datech (2020).

E-commerce proběhne na 
západních trzích [1]

Objednávek je local-to-local [1]

Jako stále častější standard

[1] statista

Úspěšná expanze do zahraničí je o 
přizpůsobení se zákaznickému očekávání 
na lokálních trzích.

E-commerce tržby v miliardách eur [1]

15 mld 
Objem evropských B2C zásilek [1]

https://www.statista.com/topics/7122/third-party-logistics-3pl-industry-worldwide/
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Jan Kočenda, CMO Trezor.io

Spolupráce se Skladonem nám 
usnadňuje expedici do více než 150 
zemí světa.



www.skladon.cz

facebook.com/skladon

instagram.com/skladon.cz

linkedin.com/company/skladon

Patrik Babinec

Marketing & Produkt

+420 775 639 113
patrik.babinec@skladon.cz

https://www.skladon.cz/
http://facebook.com/skladon
https://instagram.com/skladon.cz
https://linkedin.com/company/skladon

