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SKLADON JE 49. NEJRYCHLEJI ROSTOUCÍ 
TECHNOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ VE STŘEDNÍ 
EVROPĚ. 

Praha, 25. listopadu 2021 – Logisticko-technologická společnost Skladon, poskytující 
outsourcing logistiky pro e-commerce a výrobní firmy prodávající zboží online, se dle 
výsledků společnosti Deloitte letos opakovaně umístila mezi 50 nejrychleji rostoucími 
a inovativními společnostmi ve střední Evropě. V hlavním programu Technology Fast50 
CE obsadila 49. pozici. 
 
Skladon tak navázal na úspěch z loňského roku. Do aktuálního 22. ročníku soutěže, kdy se 
vybíralo ze zástupců 18 evropských zemí, se přihlásilo rekordních 139 českých firem. Součástí 
bylo také vyhlášení 2. ročníku ryze českého žebříčku, ve kterém Skladon získal 19. místo. „Je 
to úžasný výsledek se po roce opět umístit v tak prestižní soutěži, jakou je Technology Fast50 
CE. Velké díky patří všem kolegům z našeho Skladon týmu, kteří firmu posouvají neustále 
kupředu,“ hodnotí Konstantin Margaretis, spoluzakladatel a CEO Skladonu. Celkovým vítězem 
programu se stala mezinárodní tradingová společnost FTMO. 
 
Slavnostního vyhlášení, které proběhlo v pražském divadle Archa, se za Skladon účastnil a 
cenu převzal jeho obchodní manažer Jan Mikula. „Chtěl bych ocenit atmosféru, která panovala 
během celé akce. Za mě nejpodstatnější část večera nastala až po vyhlášení, kdy jsme měli 
během networkingu možnost si s ostatními umístěnými předávat informace a vzájemně se 
inspirovat,“ dodává Jan Mikula. 
 
Pro nominaci do hlavního žebříčku Technology Fast50 musí společnosti vykázat v posledních 
třech letech provozní výnosy nejméně 50 000 EUR a provozní výnosy v běžném roce nejméně 
100 000 EUR. Skladon tak splnil vstupní podmínky a za poslední čtyři roky zvýšil své tržby o 
566 %. Pro rok 2021 plánuje další růst, přibližně o 150 % v porovnání s rokem minulým. 
 
Kompletní výsledky Deloitte Technology Fast50 CE 2021 včetně záznamu z vyhlášení 
nalezete zde. 
 
 

O Skladonu. 

Společnost Skladon založili Konstantin Margaretis a Patrik Babinec v roce 2015 po výhře ve 
startupové soutěži Brilliant Young Entrepreneurs. Později se k nim přidal také třetí ze 
zakladatelů Miloš Halecký. V následujícím roce otevřeli první sklad a začali poskytovat 
fulfillmentové služby pro první klienty. Postupnou expanzí začali vyvíjet také vlastní aplikaci, 
která klientům usnadňuje orientaci a práci se skladovými zásobami, objednávkami, vratkami 
či reklamacemi. Díky stále rostoucí poptávce přistoupili ke komplexnímu řešení 
fulfillmentových služeb a vytvořili moderní zázemí v průmyslové hale v obci Mošnov u 
ostravského letiště s aktuální rozlohou 10 000 m². 
 
Více informací naleznete na www.skladon.cz, konkrétně v patičce v sekci Press. 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-ceska-firma-roste-nejrychleji-v-evrope-zvetsila-se-o-39-432-181551
https://skladon.cz/cs
https://cdn.skladon.cz/files/info/cs_press_kit_media.pdf
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Co je to fulfillment? Je to proces nebo služba, která zajišťuje kompletní logistický servis od 
příjmu zboží, přes skladování, řízení a odbavení zásilek až po doručení k zákazníkovi. 

Skladon online. 

Facebook: www.facebook.com/skladon 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/skladon 
Instagram: www.instagram.com/skladon.cz 
Web: www.skladon.cz 
 

Kontakt pro média. 

PR agentura FYI Prague 
Michal Marek 
Mobil: +420 774 802 149 
E-mail: michal.marek@fyi.cz 
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