
Intralogistika pro online  
obchod s módou

www.bito.com

 
INTEGRACE  

NOVÝCH  
ŘEŠENÍ

Zvláštní požadavky a flexibilní skladová řešení

Whitepaper



2

W h i te p a p e r Logistické tipy pro eFashion

BITO SKLADOVACÍ TECHNIKA CZ S.R.O.  |  www.bito.com

Online zásilkový obchod s módou se musí přizpůsobit stále silnějšímu růstu 

a stále se rozšiřujícímu sortimentu. Mimo to kladou sezónní změny, vysoké 

fáze a trendy s krátkou životností nároky na nejvyšší flexibilitu v oblasti 

logistiky – a citlivé a vysoce kvalitní materiály ve fashion oblasti speciální 

požadavky na skladovací zařízení. Úspěšné eFashion-podniky jsou tudíž 

především také v oblasti logistiky stavěny před zvláštní výzvy: 

Musí počítat nejen – stejně jako veškeré eCommerce podniky – se stále 

silnějším, avšak ne vždy přesně předpověditelným růstem v relativně krátké 

době.

Módní branže musí navíc svůj sortiment stále měnit podle ročního období a 

mimo to se musí zabývat rychle se měnícími trendy. Pro setrvání na trhu je 

důležité, aby nabídka zboží byla neustále opětovně přizpůsobována a 

doplňována s ohledem na zákaznické požadavky, mimo to by měl být na 

skladě udržován vysoký a různorodý počet druhů zboží aby mohlo být 

objednané zboží také rychle vyexpedováno zákazníkům. Průběžná dostup-

nost zboží se stále kratšími dodacími lhůtami patří mezitím k normálním 

očekáváním zákazníka. V módním maloobchodě se musí ve srovnání s 

jinými oblastmi eCommerce zvládat obzvláště vysoký příjem vratek. 
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Ve fashion online zásilkovém obchodu není 

trh ještě zdaleka nasycen a silný růst pře-

dešlých let se bude udržovat i v budoucnu.

V samotném roce 2017 tvořil celosvětový 

obrat cca. 340 miliard Euro za prodej oděvů, 

bod, kabelek a doplňků přes internet, do 

roku 2022 se má tento obrat zvýšit na téměř 

600 miliard Euro (zdroj: Statista). V Něme-

cku se aktuálně vychází z obratu cca. 12,35 miliard Euro, především online obchody 

Zalando, Bonprix a H&M. 

Trend k online nákupu aktuální módy tak zůstává nadále zachován. Zde si může 

zákazník vybírat ze širší palety produktů, než je možné v tradiční prodejně, zboží je 

dodáváno přímo domů a může zde být v klidu vyzkoušeno. Výhoda, kterou pro sebe 

využívá již mnoho zákazníků a bude ji pro sebe využívat stále více zákazníků. Počet 

objednávek v oblasti eFashion tudíž roste – a zákazníci přitom očekávají, že dodací 

doby budou krátké a zboží rychle dorazí.

Trend k online nákupu módy  
se nadále udržuje
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Výzvy s ohledem na logistiku  
v oblasti eFashion
Trend k přístupu Omnichannel v eCommerce

Co to však znamená pro logistiku podniků maloobchodní módní branže, která musí 

vývoj tohoto chování spotřebitele využít pro sebe, aby zůstala schopná udržet se na 

trhu? Jak se prodejci v oblasti módy a fashion přizpůsobují stále se zvětšujícímu 

online prodejnímu trhu, jak se tomu mohou přizpůsobit a jak nakládat s těžce před-

pověditelnými budoucími prognózami týkající se růstu a poptávky?

Často je ve smyslu přístupu Omnichannel kombinován prodej prostřednictvím 

kamenného obchodu s prodejem prostřednictvím internetu. To má za následek, že v 

kamenných prodejnách je k dispozici více se zmenšující sortiment a lokální sklado-

vací prostory na místě, pokud jsou ještě k dispozici, se také značně zmenšují v 

porovnání s dobou výhradního prodeje prostřednictvím prodejních pultů. U tohoto 

prodejce kupují zákazníci z části na prodejně, a pokud by nebylo požadované zboží 

dostupné na místě, může být objednáno přímo v internetovém obchodu. Zboží pak 

bude doručeno zákazníkovi přímo do domu – nebo může být vyzvednuto v ka-

menné prodejně (Click & Collect) a může zde být také vyzkoušeno.

Etablují se však také stále více prodejci, kteří oděvy, body a doplňky prodávají 

výhradně online a kteří se prosazují jako ryzí eCommerce podniky na maloobchod-

ním fashion trhu. Každá z těchto prodejních strategií staví dotyčné firmy před 

mnohé logistické výzvy.
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Sezonní výkyvy, vysoký 
příjem vratek a těžce  
uskutečnitelné prognózy
Především módní trh podléhá 

silným sezónním výkyvům. 

Samotná střídající se roční 

období sebou přináší již auto-

maticky stálou změnu druhu 

oděvu, takže musí být možné 

zaopatřovat sklad permanentně 

a velmi flexibilně a musí být 

možné ho reorganizovat. Navíc 

je oblast fashion silně ovládána 

módními výkyvy, trendy a z toho vyplývající ne vždy předpověditelné poptávky ze 

strany zákazníků. Pro online prodejce další faktor, aby v případě zařízení skladu kladly 

důraz na vysokou flexibilitu a nekomplikovanost. K tomu se přidávají fáze jako snížení 

cen, které dočasně silně zvyšují poptávku a příjem objednávek – výzva s ohledem na 

flexibilitu ve vychystávání zboží.

Zvládnout řízení vratek

Typický pro eFashion oblast je také vysoký příjem vratek. V tomto segmentu je zboží 

opětovně posíláno zpět online prodejci, protože výrobek nesedí, nelíbí se nebo neod-

povídá očekáváním zákazníka. Vratky poté nemusí být při přijetí a třídění co možná 

nejrychleji a efektivně zvládnuty, přitom je důležité, aby bylo zboží co možná ne-

jrychleji opět navráceno do skladu a bylo zde zařazeno, aby byl produkt opět k dispo-

zici k prodeji.
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Objednání online pro zákazníka také znamená, že chce zboží dostat domů co  

nejrychleji. Aby nedocházelo ke zpožděním v dodávkách, musí online prodejce 

udržovat skladem vždy vysoký počet a v co možná nejvíce barvách, velikostech atd. 

Enormní velikosti sortimentu, hloubky sortimentu a velké skladové zásoby tudíž 

vyžadují vysokou skladovou kapacitu, aby byla zaručena stálá dostupnost 

veškerých produktů, aby tak byly zaručeny krátké dodací lhůty.

Jaký produkt je často objednáván? Jaké kolekce se dobře prodávají a jaké ne? Jaký 

trend se v této sezóně obzvláště prosazuje a stane se eventuálně rychle prodáva-

jícím se produktem? Kolik objednávek přichází? Jaká je obecná poptávka? Prognózy 

s ohledem na příjem objednávek a objednaná množství, růst a poptávka po určitých 

produktech a sortimentu se dá v módní oblasti a právě 

také pro eCommerce podniky předpovědět pouze velmi 

těžce.

O to více tudíž vyvstává otázka: Jak dimenzuji svůj 

sklad? A jak dosáhnu nejflexibilnějšího skladového 

řešení?

V případě extrémně vysokého příjmu 
vratek se vyplatí zařídit kompletní 

sklad vratek z policových regálů 
sestávajíc z mnoha policových úrovní 

s oddělovači polic. Tyto takzvané 
„Pigeon holes“ slouží ke třídění a 

přímému přijímání vráceného zboží.

Zaručení krátkých dodacích lhůt - umožnění skladových zásob
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Vhodná logistická řešení  
pro online zásilkový  
obchod s módou:
Co je zapotřebí respektovat?

Fashion-eCommerce nevyžaduje pouze vysokou skladovou kapacitu pro 

skladové zásoby zboží, nýbrž také skladový systém, který je možné rozšířit 

nebo přestavět a který umožňuje co nejflexibilnější a nejrychlejší reakci na 

permanentně se měnící podmínky.

Podstatné je také, aby mohly být  citlivé materiály oděvu, bot a doplňků v 

oblasti fashion dobře chráněny a šetrně skladovány a vychystávány. Speciálně 

pro logistiku textilu – právě také pro vysoce kvalitní oděv a značky – tudíž 

představuje druh vybavení skladu důležité téma, aby bylo zaručeno šetrné 

skladování citlivých materiálů. Pečlivé skladování zboží pomáhá také nepřímo 

k tomu, aby se snížila kvóta vratek, popř. aby byla udržována nízká.

Podle příjmu objednávek a obratu zboží musí být promyšleno, zda manuální 

nebo automatizované skladování nepředstavuje smysluplnější logistický 

princip a/nebo zda nepředstavuje ideální variantu skladu a vychystávání 

kombinace obou systémů.

Jak má probíhat vychystávání? V módním eCommerce je možné stále více 

nalézt vícestupňové vychystávání – vychystávání probíhá s ohledem na zboží 

a později probíhá konsolidace s ohledem na zakázku. Policové regály s posu-

vnými policovými oddělovači mohou být použity jako „Put“-regály, aby byly 

produkty jedné zakázky shromažďovány v jednotlivých policích. Přičemž se v 

nejvyšší míře prosadil trend k bezdokladovému vychystávání.

Absolutní produkty s nejvyšším prodej a top produkty jsou někdy v předskladu 

přichystány jako Cross-Docking, takže zboží může být vychystáno přímo ze 

vstupní palety zboží, aby se ušetřili cesty, čas a náklady.



8

W h i te p a p e r Logistické tipy pro eFashion

BITO SKLADOVACÍ TECHNIKA CZ S.R.O.  |  www.bito.com

Pro logistiku v oblasti eFashion

Nejvyšší flexibilitu nabízí stále manuální skladovací systémy. Proto je použití polico-

vých regálů právě také v oblasti eFashion u vybavení skladu důležitou součástí. BITO 

policové regály je možné podle potřeby uživatele jednoduše a snadno rozšířit nebo 

přestavět a mohou být bez problému reorganizovány. Je možné je obsluhovat z obou 

stran a hodí se ke skladování a vychystávání zásobníků, kartonáží a produktů různých 

velikostí. Podle skladovaného produktu, popř. zásobníku, ve kterých je zboží nasklad-

něno, jsou pro tento účel k dispozici různě hluboké police. Úroveň police se dá jedno-

duše přestavit a mohou být do policového regálu zavěšeny podle potřeby v roz-

dílném počtu a v různých výškách. 

 
Policové oddělovače k získání místa a jako  
ideální pomoc pro třídění

Mimo to se dají zřídit prostřednictvím lehce a individuálně smontovatelných od-

dělovacích stěn a policových oddělovačů nejrůznější velikosti k ulehčení zatřídění. 

Praktické příslušenství představují například 150 mm vysoké policové oddělovače ze 

žluté umělé hmoty. Jsou dostupné, odpovídajíc příslušné hloubce police, v různých 

hloubkách. Umělohmotné policové oddělovače nemají žádné ostré hrany a jsou na 

základě barevnosti dobře viditelné, takže okamžitě rozeznáte velikost police. Od-

dělovače je možné napolohovat plynule a mohou být zcela jednoduše přestavěny na 

potřebnou velikost police. Mimo to je možné je bez problémů posunovat.

Policové regály  
jako flexibilní skladové řešení
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Použitím policového oddělovače se 

maximálně zkomprimuje skladovací 

plocha uvnitř jednoho policového regálu 

a nepoužívaná plocha se opět stane 

dostupnou. Efektivní ulehčení práce pro 

veškeré myslitelné pracovní kroky v 

oblasti skladování a vychystávání a právě 

také v oblasti vratek online obchodu 

smysluplná, místo a čas šetřící ulehčující 

pomoc při třídění. Zboží může být po-

kládáno přímo na polici nebo naskladňo-

váno do kartonáží, jako např. kartony pro 

obuv. 

Vysoce kvalitní policové regály jsou 

navíc bez ostrých rohů a hran. To je pro 

skladování v eFashion obzvláště důležité. 

Tímto způsobem mohou být citlivé 

textilie nejen šetrně uloženy, také při 

vychystávání zboží se výrazně sníží 

nebezpečí, že budou omylem poškozeny 

jemné látky a oděvy.
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Obzvláště dobře vhodné pro šetrné 

skladování cenných oděvů jsou navíc 

manuální sklady pro zavěšené zboží. 

Vložky integrovatelné do policového 

regálu představují ideální řešení pro 

uložení oblečení na věšácích a bez po-

mačkání. Tato skladovací metoda se 

optimálně nabízí ve skladovacích prosto-

rech v kamenném obchodě, aby bylo 

zboží uloženo přehledně a na dosah ruky 

Přehledné 
skladování  
zavěšeného 
zboží
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Stabilní a dlouhodobé  
řešení pro kartonáže

Jak přesto skladovat textilie, které nemusí být 

skladovány zavěšené, jako boty a doplňky, 

šetrně, chráněné, dobře tříděné a přehledně? 

Ideální řešením pro tento účel jsou popisova-

telné, velmi stabilní a vlhku odolné BITOBOXY. 

Podle potřeby existují umělohmotné přeprav-

ky v mnoha různých velikostech, rozdílných 

barvách a možnostech potisku k označení, s 

rozdělovači pro lepší třídění malých dílů a s 

nebo bez víka.

Pro přepravu zboží nebo kartonáží, které 

nemohou být z časových důvodů přeloženy do 

přepravek, se hodí BITO regálové desky. Tyto obzvláště stabilní přepravní 

nosiče umožňují bezpečně pohybovat s náklady různých velikostí pomocí 

zařízení přepravní techniky. Navíc tento způsob zajišťuje stav zboží, neboť 

kartonáže nejsou nárazuvzdorné a nevykazují především žádnou dlouhou 

životnost.

BITOBOXY a regálové  
desky v eFashion obchodě
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BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH 

představuje inovativní skladovací  

techniku. Jako jeden z mála dodavatelů 

kompletní skladovací techniky vyrábí 

regálové, přepravkové, kompletační a 

přepravní systémy pro všechny obory. 

Jsme mezinárodně působící společnost 

s aktuálně více než 70.000 zákazníky  

a patříme k nejsilnějším hráčům na 

evropském trhu. Skladovací technika 

Made in Germany

Jako tradiční rodinný podnik jsme sice 

celosvětově aktivní, ale stále jsme silně 

svázáni se svým regionem.

Od založení firmy v roce 1845 je naše 

sídlo s centrální správou, vývojem a 

výrobou pevně ukotvené v našem 

domácím regionu.

 

 
O nás: 

Globální hráč s láskou k regionu
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+  VHODNÉ SKLADOVACÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÝ OBOR,  

KAŽDÝ VÝROBEK A KAŽDOU FIRMU.  

Sestavili jsme pro Vás výběr velice zajímavých projektů, na kterých  

chceme ukázat, že dokážeme nabídnout optimálně přizpůsobená řešení  

pro nejrůznější požadavky nejrůznějších oborů. 

https://www.bito.com/cs-cz/reference/ 

+  NALEZNETE SEZNAM NAŠICH EVROPSKÝCH LOKALIT 

www.bito.com/cs-cz/o-nas/lokalit-po-celem-svete/-  

 

+  VYBERTE SI SVOU OSOBNÍ KONTAKTNÍ OSOBU 

www.bito.com/cs-cz/kontakt/fachberatersuche-cz/kontakty/zadost-o-kontakt/ 

 

+  OBJEDNAT PRODUKTY PŘÍMO A NEKOMPLIKOVANÉ 

https:/shop.bito.com 
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BITO Skladovací technika CZ s.r.o.   

Sezemická 2757/2 Horní Počernice  

CZ-193 00 PRAHA 9  

Tel. +420 270 006 021  

Fax: +420 270 006 022  

E-Mail: info@bito.cz


