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Skladon je 38. nejrychleji rostoucí technologickou 

společností ve střední Evropě 

Praha, 19. listopadu 2020 – Společnost Deloitte zveřejnila výsledky prestižní soutěže 

Technology Fast 50 pro rok 2020. Žebříček pravidelně oceňuje padesát nejrychleji 

rostoucích technologických firem ze střední Evropy. Logistická společnost Skladon 

obsadila v hlavní kategorii 38. pozici. 

 

Skladon, poskytující kompletní logistické služby pro e-commerce subjekty, se tak ve 21. 

ročníku zařadil mezi 21 oceněných tuzemských firem – nejvíce v historii soutěže. V ryze 

českém žebříčku se pak umístil na 15. místě. Celkovým vítězem se stal polský výrobce obalů 

na míru Packethelp. „Dělá nám velkou radost být ve společnosti tak inovativních firem. Je to 

pochvala pro celý tým Skladonu, ale především závazek posouvat firmu dále. Máme spoustu 

nových nápadů a ambicí, které chceme trhu v následujících letech nabídnout. Jsme 

přesvědčeni, že teprve nyní stojíme na začátku úžasného dobrodružství,“ představuje 

budoucnost Skladonu jeho zakladatel a CEO Konstantin Margaretis. 

 

Pro nominaci do hlavního žebříčku Fast 50 musí společnosti vykázat v posledních třech 

letech provozní výnosy nejméně 50 000 eur a provozní výnosy v běžném roce nejméně 

100 000 eur. Skladon za poslední čtyři roky zvýšil své tržby o 645 %, což neuniklo 

organizátorům letošního ročníku soutěže. „V roce 2020 se nám podaří na rychlý růst 

navázat, podle předběžných odhadů vyrosteme zhruba o dalších 300 – 350 %,“ doplňuje 

druhý ze zakladatelů a CBO Skladonu Patrik Babinec. 

 

Kompletní výsledky Deloitte Technology Fast 50 naleznete zde. 

 

 

Společnost Skladon založili Konstantin Margaretis a Patrik Babinec v roce 2015 po výhře 

v 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. 

 

Co je to fulfillment? Je proces nebo služba, která zajišťuje kompletní servis od příjmu, 

přes skladování, řízení a odbavení zásilek až po doručení zboží k zákazníkovi. 

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prestizni-zebricek-deloitte-technology-fast-50-miri-do-finale-vysledky-uvedou-seznam-zpravy-130000
http://www.skladon.cz/
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Skladon online: 

Facebook: www.facebook.com/skladon 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/skladon 

Instagram: www.instagram.com/skladon.cz 

Web: www.skladon.cz 

 

Patrik Babinec 

Head of Sales 

Tel.: +420 775 639 113 

E-mail: patrik.babinec@skladon.cz 

https://www.facebook.com/skladon/
https://www.linkedin.com/company/skladon
http://www.instagram.com/skladon.cz
http://www.skladon.cz/
mailto:patrik.babinec@skladon.cz

	Skladon je 38. nejrychleji rostoucí technologickou společností ve střední Evropě

