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V případě použití optimálních 
skladovacích systémů, můžete 

prodej potravin. Nasazením optimálních skladových systémů 

V Německu se ročně vydá cca. 215 miliard eur za potraviny, nápoje a tabákové výrobky. 

Konzument je v současné době  při nákupu potravin přes internet v porovnání s nákupem 

výrobků z non-food oblasti (zde především móda, elektronika a média) relativně zdrženli-

vým.

Prostřednictvím elektronického obchodu jsou nejčastěji nakupovanými potravinami 

trvanlivé pochutiny jako  víno, káva, čaj nebo sladkosti a speciality, které nelze koupit 

všude. Potenciál nabízejí také oblasti jako obchod s nápoji a mražené potraviny, tady si 

zákazníci již dlouho před existencí internetu nechávali zasílat zboží domů. V případě všech 

ostatních potravin, jako je čerstvé zboží nebo mléčné výrobky, je podíl z prodeje prostřed-

nictvím elektronického obchodu ještě menší.

Avšak počet těch, kteří mají zájem o nakupování prostřednictvím elektronického nákupu 

nebo jiných věcí denní potřeby, dosáhl v roce 2016 podílu cca. 19% a již celé roky roste. 

(Zdroj: Statista).

(Potenciální) zákazníci si dle studií přejí dodávku bez nákladů na odeslání a pevný, co 

možná nejkratší termín dodání.

a tím získat zákazníky prostřednictvím  
elektronického nákupu potravin.
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Obchod, který využívá prode-
jní platformu elektronického 
trhu a chtěl by kromě toho 
získat zákazníky, musí přes-
vědčit dodávkami v krátké 
lhůtě a zdarma a zaujmout i 
čerstvými produkty.

Jak lze získat zákazníky na 
objednávky potravin pro-
střednictvím internetu
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Správná volba  
systému skladování a komise

Pro distributora elektronického 

obchodu maloobchodní sítě v 

oblasti E Food se tedy po základ-

ních myšlenkách jakými jsou 

oblasti odbytu nebo volba místa 

skladu mimo jiné otevírá i téma: 

jak lze optimalizovat logistické 

procesy, aby se naplnilo přání po 

rychlejších dodávkách a doručení 

bez poplatků za odesílání čerst-

vého zboží, aby bylo možné, získat 

zákazníka?

Odpověď: Volba správného sklado-

vacího systému vytváří předpoklad 

pro to, co nejvíce zkrátit termíny 

dodání. V případě bezplatné 

dodávky je nutné, vyjít distributo-

rovi elektronického obchodu s co 

největšími výhodami nákladů.

 



5

W h i te p a p e r  E-Food: Správná skladová technika jako příležitost pro optimalizaci a růst   
– Tipy pro online maloobchod s potravinami

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

Které skladovací systémy a 
řešení jsou vhodné?
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Příklad:  
Systémy se spádovými regály na  
kusové zboží BITO 

Ve skladě distributora elektro-

nického obchodu patří čerstvé 

potraviny k rychlo obrátkovému 

zboží, k tak zvaným Fast Moving 

Consumer Goods (FMGS). Tak 

například získává uvedení regálů, 

ve kterých jsou poličky nahrazeny 

vozíčky, stále více na významu. 

Tyto regály umožňují, aby pro-

střednictvím samostatného do-

dání skladovaného zboží do 

regálového systému podmíněně, 

byla vždy poskytnuta disponibili-

ta zboží. Fungují podle principu 

„Člověk- (nebo osoba-) zboží.“ 

Regálové systémy jsou vhodné i 

pro kusové zboží elektronického 

obchodování s potravinami. 

Umožňují skladování a komisi dle 

principu FIFO - zboží se člení 

podle data expirace a pracovník, 

který provádí komisi zboží, může 

vždy sáhnout po zboží s delším 

datem spotřeby. Toto je esen-

ciální i v systému elektronického 

odesílání potravin.

Komisní cesty a cesty, po kterých se naváží 
zboží, jsou od sebe oděleny, tím se komisní 
pracovníci neruší při obsluze regálů. Důsle-
dek: urychlená komise zboží, která umožňuje 
rychlejší sestavení elektronických objedná-
vek a tím jejich rychlejší expedici.
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Výrazná úspora času -  
enormní úspora plochy 

Použití regálů na kusové zboží umožňuje velké 

ušetření času při vychystávání zboží v uličkách v 

porovnání s konvenčními regály mezi 40 a 70 %. 

Snižuje se také potřeba plochy, lze zde ušetřit plo-

chu až do výše 30%. Faktory, které distributorovi 

enormě snižují náklady na elektronický obchod.

Dlouhé, rovné pracovní chodbičky snižují časy 

prostojů, které mohou vzniknout chybami při komis-

ním vychystávání zboží, v důsledku čehož roste 

produktivita pracovníků.

Pořizovací náklady regálového systému lze rychle 

amortizovat. Lze zkrátit dodací lhůty, uspořit nákla-

dy, které se nemusejí připočítat k odeslání zboží - a 

tím lze získat zákazníky.
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BITO MB –  
pendelobaly na čerstvé zboží  
a neporušenost vysoce citlivých 
potravin

Kritickým bodem v případě elektronického 

objednvání je překonání posledního milníku k 

zákazníkovi. Neboť právě i v  této fázi se 

rozhodne, zda-li - po optimálním uskladnění a 

provedené komisi výrobků - se chladicí řetě-

zec i nadále udrží nepřetržitým příp. budou 

expedovány čerstvé potraviny. Použití zvlášť 

stabilních, chladicích a plombami zabez-

pečených uzavíratelných vratných plastových 

přepravek jak je poskytuje BITO vratné pře-

pravky MB, aby bylo zboží při odeslání dobře 

chráněno a zůstalo čerstvé a nebyly poškoze-

ny ani obaly.

Překonání 
poslední 
míle k  
zákazníkovi
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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 nejsilně-

jším 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/de-de/unternehmen/standorte-weltweit

 

 

+  RICHIEDI UN VYBERTE SI SVOU OSOBNÍ KONTAKTNÍ OSOBU: 

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

 

 

+  VYBERTE SI Z VÍCE NEŽ 5.000 PRODUKTŮ ONLINE  

https://shop.bito.com

 

 

 

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 

info@bito.cz 

www.bito.com


