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PROFESIONÁLNÍ LOGISTICKÉ A SKLADOVACÍ SLUŽBY
PRO VÁŠ ESHOP
Již nebudete řešit těsné skladovací prostory, personální zajištění expedice, čas strávený vyplňováním
štítků, nákup balících materiálů, čekání na kurýra nebo odvoz balíčků přepravcům. Minulostí
bude osobní řešení vratek, reklamací a sezonní výkyvy. Ušetřené náklady a čas věnujete pro své
zákazníky, marketing a jednání s dodavateli. Máte obchod, obchodujte a vše ostatní nechte na nás.

Výrazně snížíte své náklady
Systém je vybudován na platformě efektivní logistiky pro více jak 2500 expedovaných zásilek denně. Stlačili
jsme ceny na bezkonkurenční minimum a díky tomu můžete šetřit každý den a na každé zásilce.

Získáte nejrychlejší dodání zboží zákazníkům
Jsme rychlí. Zboží vydáme zákazníkovi na počkání! Objednávky v Praze vyřídíme ve stejný den kurýrem nebo
osobním odběrem na 4 výdejních místech Uloženka. Do druhého dne doručíme zásilku kamkoliv v ČR nebo ji
podáme na Slovensku.

Ušetříte na přepravě
Díky objemu zásilek máme u všech dopravců výrazně nižší ceny. Svým zákazníkům tak zajistíte osobní odběr
už od 26 Kč za zásilku v ČR a Bratislavě a doručení na adresu od 65 Kč za zásilku. Dále vám zajistíme
napojení na libovolného přepravce, balíkomat či poštu.

Vše na jednom místě
Zajišťujeme vše, co souvisí se skladováním a expedicí zboží – příjem, třídění, naskladnění, kompletace,
balení, expedice, vážení, etiketování, vkládání letáků, večerní podání i slevové akce.

100% kontrola nad objednávkami
Získáte Kompatibilní systém pro váš e-shop. Online přístup pro zpracování a evidenci objednávek. Kdykoliv
budete mít přehled o stavu zboží – ať už bude ve skladu, u dodavatele, nebo na cestě k zákazníkovi.

Postaráme se o zákazníky
Zajistíme okamžitou zákaznickou i partnerskou podporu.

S eSkladkem získáte ucelenou nabídku dopravních služeb pro váš e-shop

www.eskladek.cz

CENA? NIŽŠÍ NEŽ ČEKÁTE
Spočítejte si, kolik vás stojí sklady. Přidejte mzdy a odvody za zaměstnance, náklady na energie, pojištění i
zabezpečení. Připočtěte obaly, přepravní materiál a to, co platíte dopravcům. Ještě nejsme u konce. Nezapomeňte na čas, který strávíte vyřizováním objednávek, reklamací i vratek. Hotovo?
Teď to číslo škrtněte. Náklady nechte na nás. Zaplatíte jen za to, co skutečně využijete.

EXPEDICE ZÁSILKY
od

19,-

SKLADOVÁNÍ

/ zásilka

od

Za vyexpedování zásilky – od zpracování objednávky po předání dopravci.

250,-

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

0,-

/ měsíc

Za skladovací jednotku (paleta).

Zpracování nevyzvednutých zásilek,
reklamační asistent, storna apod.

K cenám neúčtujeme žádné skryté poplatky. V ceně již je: vyskladnění, kompletace, dodání vkladu, balení, obalový materiál, výplň, vážení, etiketování,
manipulace a předání dopravci, pronájem manipulační techniky a skladovací plochy, příjem zboží vč standardní kontroly, operace s paletami – založení, vyložení,
vyskladnění i inventury a pojištění. Zvláště neúčtujeme ani převzetí, kontrolu a naskladnění vratek, zpracování reklamací, změny objednávek i operace s nevyexpedovaným zbožím. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Průměrná měsíční úspora menšího a středního e-shopu při využití služby eSkládek
Vlastní řešení
Pronájem skladu (12 palet)

4 800 Kč/měs.

3 000 Kč/měs.

Pracovník skladu a expedice - mzda

16 000 Kč/měs.

-

-

9 500 Kč/měs.

Balicí materiál

2 800 Kč/měs.

-

Odvody

4 900 Kč/měs.

-

Energie

850 Kč/měs.

-

Pojištění skladu a zboží

1 300 Kč/měs.

-

Ostatní náklady

1 500 Kč/měs.

-

Průměrné náklady na dopravu zásilek*

31 600 Kč/měs.

26 860 Kč/měs.

Zpracování objednávky a expedice a zboží (20 zásilek/den)

Úspora celkem: 24 390 Kč/měs.
*Ke službě eSkládek získává zákazník speciální ceny na dopravné a osobní odběr zboží v ČR a EU.

Chcete se dozvědět, kolik můžete ušetřit za skladování a logistiku zboží ve vašem e-shopu? Nezávaznou
nabídku služeb eSkládku připravíme na míru vašim potřebám.

INFOLINKA: +420 777 208 204
Po – Pá: 08:00 – 20:00 hod.

E-MAIL: INFO@ESKLADEK.CZ

