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Strategie úspěchu nejen v podnikání





Stala jsem se scénáristou svého života

HOROR
dětství

THRILLER
dospívání

POHÁDKA S 
OTEVŘENÝM

KONCEM
dospělost



STARTUP RYCHLÝ RŮST KORPORACE

Založení Zásilkovny
CZ & SK Výdejní místa

Same Day Delivery
Vlastní logistika, D + 1

Výdejní místa HU, RO & PL

Vznik Packeta Group
Doručujeme do Evropy

Z-BOT, Mezi Námi

Aplikace Zásilkovna

COVID19
Online platební brána

Z-BOX

Z-Talks Podcast

GLOBÁLNÍ FIRMA

Z-BOX
PackMan

Doručování na adresu, REMAX

Nadační fond
Doručování na e-kole

Obrat 200 mil.

Obrat 1 mld.

Obrat 2,5 mld.

Obrat 4,9 mld.

2010–2012 2013–2016 2020 2017–2019 2021–2022

Od startupu do světa



Packeta v číslech
Obrat v mil. CZK

4 900



Naše produkty

15 000+
Výdejních 

míst

5 400 000
Stažení mobilní 

aplikace

6 050
Z-BOXů 

70 000
Denní kapacita zásilek 

Zásilkovna domů





ženy
48 %

Zaměstnanci 
v Zásilkovně

muži
52 %



O Zásilkovně v kostce





Spojení značek





Česká
republika

RumunskoMaďarskoSlovensko NěmeckoPolsko

Entity skupiny Packeta



PackMan



Připravenost na sezónu



Simona Kijonková

Slova jako nejde nebo 
neexistuje, automaticky 
mažu ze svého slovníku.



Charles Darwin

Není to ten nejsilnější, kdo 
přežije, ani ten 
nejinteligentnější, ale ten, 
kdo se dokáže nejlépe 
přizpůsobit…



Chameleon v akci



Dobrý tým za zády. Obklopujte se lidmi,
kteří jsou lepší než vy.

Princip rodiny vs. zaměstnanci

2500 zaměstnanců, 8 zemí, 150 projektů, 12 ředitelů, 10 firem, 
1 holding, žádný problém

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Tým a motivace



Pár mých 
osobních principů…

…aneb jak přistupuji k byznysu



ü Delegujte, důvěřujte, ale kontrolujte.

ü Obklopte se lidmi, kteří jsou lepší než vy.

ü Snažte se růst a neustále na sobě pracujte.

ü Předvídejte, jedině tak vás nedoženou.

ü Nekopírujte. Buďte sami sebou.

ü Středem zájmu podnikání by měl být zákazník.

ü Komunikujte, pomáhejte a buďte fér.

ü A ještě jeden důležitý princip…



Princip shnilého jablka



Moje „Fuck-ups“



Přílišná důvěra v lidi…

Nehonit hodně zajíců…

Zbavení se majority…

Co jsem mohla udělat lépe…?





Jediné, co v životě 
můžete změnit, je vaše 
budoucnost.



Cíle Nadačního fondu Simony Kijonkové

Všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí, 
mládeže a rodičů samoživitelů a znevýhodněných skupin a 
jednotlivců 

Podpora vývoje a rozvoje technologií zlepšující a usnadňující 
život lidem v nouzi



Pilíře podpory NFSK

Rodiče samoživitelé
Podpora rodin, které se ocitly v tíživé životní a finanční situaci

Děti
Podpora hendikepovaných a nemocných dětí

Technologie
Podpora vývoje a rozvoje technologií zlepšujících a usnadňujících život lidem v nouzi



Dlouhodobě podporované organizace





Pomáháme upřímně, 
pomáháme srdcem.






