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Jak Freelo pomáhá 
značkám při týmové 
práci?

Vyzpovídali jsme naše skvělé klienty. 
V případových studiích najdete 
praktické příklady jak s Freelem 
pracují.

Sanasport díky Freelu zvládá 
každodenní komunikaci čtyřiceti 
členného týmu, který se stará 
o 4 prodejny a e-shop.

Tým Karla Jeřábka se stará o 6000 
e-shopů. Freelo má jako hlavní 
komunikační nástroj.

Martin Vachata z Fotoškoda ve 
Freelu se svým týmem organizuje 
akce pro tisíce lidí.
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„Široké portfolio akcí, které pro naše 
zákazníky a nadšené fotografy ze 
všech koutů republiky připravujeme, 
vyžaduje šikovné nástroje. Proto jsme 
sáhli po Freelu.“

Martin Vachata z Fotoškoda 
ve Freelu se svým týmem 
organizuje akce pro tisíce lidí.

„Bez Freela si organizaci 
FotoŠkoda FESTU už 
nedovedeme představit.”
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Od svého vzniku v roce 1991 ale 
urazila pořádný kus cesty 
a v posledních letech její aktivity čím 
dál častěji zahrnují i méně prodejní 
záležitosti. Pořádání výstav 
a workshopů, provozování kavárny 
společně s Člověkem v tísni, 
organizace významného foto festivalu 
a mnoho dalšího. A je potřeba říct, že 
v tom všem FotoŠkoda nad svými 
konkurenty zřetelně vyniká.

Až donedávna patřila firma 
FotoŠkoda ke klasickým 
kamenným prodejnám, kde jste si 
mohli vybrat téměř cokoliv od 
fotografického materiálu, přes 
amatérské foto vybavení, až po 
profesionální „stroje“ určené 
nejlepším fotografům v oboru.

„Široké portfolio akcí, které pro 
naše zákazníky a nadšené 
fotografy ze všech koutů 
republiky připravujeme, 
vyžaduje šikovné nástroje. Proto 
jsme sáhli po Freelu.“ říká 
prozaicky Martin Vachata, 
projektový manažer FotoŠkoda.

„Freelo jsme začali používat 
nejprve pro organizaci 
rozsáhlého FotoŠkoda Festu, 
který pořádáme 2× do roka 
a musím říct, že nám neuvěřitelně 
sedí,“ chválí dobrý výběr 
Vachata. „V aplikaci pracuje 
v současné době náš kompletní 
marketingový tým, včetně 
copywriterů, produktových 
manažerů a kolegů z IT, a několik 
dalších spolupracovníků 
z ostatních oddělení.“ doplňuje.

Koordinace interního 
a externího týmu

Ušetříme desítky hodin

Předávání informací, jasná zadání, 
hlídání termínů, nastavování 
zodpovědností. To vše je v rámci 
kombinovaného interního a 
externího týmu potřeba zajistit. A ne 
vždy to u FotoŠkoda bylo 
jednoduché. Když už se staly spousty 
pracovních e-mailů, telefonátů a 
nekonečných porad neúnosné, byl 
čas se poohlédnout po vhodné 
aplikaci.

kombinovaného interního 
a externího týmu potřeba zajistit. 
A ne vždy to u FotoŠkoda bylo 
jednoduché. Když už se staly spousty 
pracovních e-mailů, telefonátů 
a nekonečných porad neúnosné, byl 
čas se poohlédnout po vhodné 
aplikaci.

Organizace projektu FotoŠkoda Fest, 
festivalu, který se koná tradičně 2× do 
roka v Paláci Langhans a trvá celých 
deset dní, zabere přes 3 měsíce. 
Podílí se na něm X interních a X 
externích specialistů. Festival tvoří 
desítky workshopů, prezentací, výstav 
a besed, a tak jeho zajištění vyžaduje 
dostatek času a rozhodně není 
procházkou v růžové zahradě. Díky 
Freelu a efektivnější vzájemné
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spolupráci se ale podařilo snížit 
časovou náročnost příprav o 90 
hodin, tedy celých 11 pracovních dní.

Oddělení krátkodobých 
a dlouhodobých projektů

Nejužitečnější funkce

U jednoho projektu ale nezůstalo a 
aktuálně má FotoŠkoda ve Freelu 
založeno 12 projektů, z toho 10 velmi 
aktivních. Důsledně dodržují 
oddělování krátkodobých a 
dlouhodobých aktivit a mají tak v 
aplikaci jasně stanovený řád. Snadno 
tak zachovají přehlednost veškeré 
týmové práce. Projekty typu “festival”

patří ke krátkodobým, běžná 
operativa a produkce pak k těm 
dlouhodobým.

Diskuze nad úkoly — veškeré dění se 
udržuje na jednom místě 
a informace sledují pouze ti, kterých 
se úkol týká. Je také velmi snadné si 
zpětně kterékoliv důležité údaje 
dohledat.

Šablony projektů — v případě 
pravidelně opakovaných projektů je 
to funkce, bez které už se nebudete 
chtít obejít. Strukturu projektu 
jednoduše přeberete z projektu, 
který jste před časem realizovali.

Výkazy práce — díky nim můžete 
snadno sledovat vytížení jednotlivých 
členů týmu a také plánovat zdroje na 
další úkoly a projekty.

12
Projektů

100+
Zaměstnanců

24
Uživatelů

1991
Vznik firmy

5.000+
Komentářů u úkolů

Team
Tarif, který používají

1.500+
Hotových úkolů

8/2016
Jsou ve Freelu

Máte zájem o zavedení Freela 
k vám do firmy? Kontaktujte Karla!

Pište na karel@freelo.cz 
Volejte 776 133 789
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„Freelo nám velmi rychle vyřešilo 
informační šům a stalo se zásadním 
komunikačním kanálem mezi námi 
a externími partnery. Každý člen týmu 
má navíc přístup přesně k těm 
informacím, které pro svou práci 
potřebuje. Troufnu si odhadnout, že 
se objem e-mailů v rámci 
komunikace s externisty snížil 
přibližně o 50 %.“

Tým Karla Jeřábka se stará 
o 6000 e-shopů. Freelo má 
jako hlavní komunikační 
nástroj.
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15hlavý firemní tým společně 
s několika externími poradci 
a specialisty ani na vteřinku neztrácí 
dech a entuziasmus, který se pak 
pochopitelně přenáší i na výsledky 
celé firmy.

Společnost Golemos, která 
provozuje úspěšnou e-shopovou 
platformu Eshop-rychle.cz, je 
vlastně splněným 
podnikatelským snem. Může se 
chlubit téměř 6000 klienty 
z ranku malých i větších firem 
z celé České republiky, s nimiž 
si trvale udržuje velmi osobní, 
a mnohdy až přátelské vztahy. 
Koneckonců nejen v masivním 
vylepšování systému, ale právě 
v péči o své zákazníky vidí firma 
svou budoucnost. Soustředí se na 
vývoj, vzdělává interní tým 
i podnikatele, spolupracuje 
s mnoha uznávanými odborníky 
na e-commerce.

„Freelo tenhle problém naštěstí 
velmi rychle vyřešilo a stalo se 
zásadním komunikačním 
kanálem mezi námi a externími 
partnery.“ vysvětluje Karel 
Jeřábek. „Každý člen týmu má 
navíc přístup přesně k těm 
informacím, které pro svou 
práci potřebuje. Troufnu si 
odhadnout, že se objem e-mailů 
v rámci komunikace s externisty 
snížil přibližně o 50%.“ doplňuje.

„Máme v týmu lidi, kteří pracují 
téměř neustále ve dne v noci 
a přichází za mnou s vlastními 
nápady a návrhy,“ chválí své 
lidi jednatel společnosti, Karel 
Jeřábek.

Snížili jsme objem e-mailů při 
komunikaci s externisty o 50 %

Vyhnout se informačnímu šumu 
může být ve velkém týmu mnohdy 
velmi složité. Informace se 
nedostanou ke správnému člověku, 
zmatek v e-mailech způsobí 
rozčarování a termíny snadno 
protékají mezi prsty. Podobně na 
tom byl před více než rokem 
i Golemos a hledal cestu, jak z toho 
ven.
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Freelo je přehledné, proto jsme 
si ho zvolili

Stihneme o 30 % více práce

Nejužitečnější funkce
Finálnímu výběru nástroje, který by 
zjednodušil v Golemosu práci týmu 
programátorů, zákaznického servisu 
a projektově-marketingového 
oddělení, předcházel pečlivý výběr. 
Pro vyzkoušení a začlenění do 
firemních procesů přesvědčily Karla 
Jeřábka 2 věci.

V Golemosu rozdává úkoly napříč 
týmy projektový manažer, který má 
největší přehled o rozběhnutém 
projektu a v jeho kompetenci je také 
plán jednotlivých prací. Velmi rychle 
tak pozná, když je někde nějaký 
problém. Ve Freelu pak každý člen 
týmu vidí přehledně všechny termíny 
a nemusí si nic poznamenávat do 
vlastních nástrojů, nebo diářů. Tím se 
podle slov Karla Jeřábka až o 30 % 
zlepšila efektivita práce a zvýšil se 
počet úkolů dotažených do konce 
včas.

problém. Ve Freelu pak každý člen 
týmu vidí přehledně všechny termíny 
a nemusí si nic poznamenávat do 
vlastních nástrojů, nebo diářů. Tím se 
podle slov Karla Jeřábka až o 30 % 
zlepšila efektivita práce a zvýšil se 
počet úkolů dotažených do konce 
včas.

Označování a odznačování kolegů
— Vyhnete se komunikačnímu šumu, 
dezinformacím a úkoly přiřazujete 
jen tomu, komu jsou určené.

Diskuze pod úkolem a role 
projekťák — Celá týmová diskuze ke 
konkrétnímu úkolu, včetně příspěvků 
externích kolegů, je na jednom místě 
a vy nemusíte zdlouhavě hledat 
v e-mailech.

Hlídání termínů — Přehledný výpis 
termínů vám umožní dotahovat větší 
počet úkolů včas a snáz stanovovat 
priority.

Souhrny — Průběžně i zpětně 
vyhodnocujte vytížení svého týmu. 
Plánování dalších prací i zdrojů vám 
půjde snáz.

„Nemám rád zbytečně 
překombinované nástroje, u 
kterých hned na začátku tápete 
a nevíte, jak je správně ovládat, 
nebo kde co najít. Přehlednost a 
intuitivnost proto byla naprosto 
zásadní. Za druhé se jedná o 
český projekt, a tomu já velmi 
fandím.“



Eshop-rychle

Freelo | Případová studie Eshop-rychle www.freelo.cz

Na závěr praktický TIP od 
Eshop-rychle.cz

Freelo na porady – pokud si budete 
poznámky z porad ihned zapisovat do 
Freela, například do samostatného todo 
listu Porady, zkrátíte tak čas samotné 
porady a nebude potřeba dělat rozsáhlý 
zápis, či souhrn. Všichni zainteresovaní 
budou s průběhem porady seznámeni 
prakticky okamžitě.

6.000
Počet klientů, o které se starají

2.500+
Komentářů u úkolů

Team
Tarif, který používají

15
Počet aktivní projektů

15+ externisté
Počet lidí, se kterými ve Freelu pracují 

7/2016
Od kdy Freelo používají

Máte zájem o zavedení Freela 
k vám do firmy? Kontaktujte Karla!

Pište na karel@freelo.cz 
Volejte 776 133 789
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„Velkou komplikací při práci ve 
velkém týmu pro nás byla nekonečná 
e-mailová komunikace. Jednoduše 
jsme se v ní ztráceli. Každý odpovídal 
na jinou část vlákna a řešení čehokoli, 
zvlášť napříč týmy, bylo absolutně 
neefektivní. Proto jsme se rozhodli 
situaci změnit a vybrali si Freelo.“

Sanasport díky Freelu zvládá 
každodenní komunikaci 
čtyřiceti členného týmu, který 
se stará o 4 prodejny a e-shop.
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Každý Sanasporťák závodně nebo 
rekreačně sportuje. Proto na 
prodejnách i v online chatu najdete 
vždy profíky, kteří umí dobře poradit. 
Sanasport je zkrátka firmou, která se 
nebojí výzev a je pro ni důležité dělat 
věci důkladně a srdcem.

Více než 40 lidí v 5 městech České 
a Slovenské republiky mezi sebou 
komunikuje na denní bázi a řeší jak 
krátkodobé, tak především 
dlouhodobé projekty, ve kterých se 
promítají nápady z offline i online 
světa.

Marketingový ředitel, Kamil Brabec, 
tento pestrý firemní ekosystém ale 
vnímá po více než roce používání 
Freela velmi pozitivně:

Není samozřejmostí, aby celý 
pracovní tým doslova žil oborem, 
ve kterém pracuje. V Sanasportu 
se ale snaží jít lidem vstříc ve 
všem, co dělají. Kromě e-shopu 
provozují 4 kamenné prodejny – 
konkrétně v Brně, Olomouci, 
Praze a Bratislavě. Pořádají 
zdarma běžecké tréninky, nabízí 
bezplatnou diagnostiku došlapu 
bez nutnosti nákupu, připravují 
atraktivní soutěže jako například 
#behamzdarma, píší tématické 
články, točí vzdělávací videa, mají 
mobilní aplikaci.

„Týmy mají mezi sebou velmi 
dobré vztahy a na velkém 
množství úkolů úspěšně 
spolupracují.“

„Velkou komplikací při práci ve 
velkém týmu pro nás byla 
nekonečná e-mailová 
komunikace,“ popisuje dřívější 
firemní neduhy šéf IT oddělení, 
Jaromír Krpálek. „Jednoduše 
jsme se v ní ztráceli. Každý 
odpovídal na jinou část vlákna 
a řešení čehokoli, zvlášť napříč 
týmy, bylo absolutně neefektivní. 
Proto jsme se rozhodli situaci 
změnit a vybrali si Freelo.“

Před Freelem jsme měli chaos 
v e-mailech.
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Zcela nové pracovní workflow

Vhodné rozdělení projektů je 
klíčem k efektivitě

Podle Krpálka hrály roli při výběru 
aplikace celkem tři hlavní aspekty. 
Všechny Freelo dokázalo bez 
problému pokrýt. Za prvé fakt, že je 
ryze českým nástrojem. Za druhé 
nabídlo rychlé řešení problému 
nepřehledné komunikace mezi 
jednotlivými týmy. Třetím faktorem 
byla pro Sanasport rozumná cena, 
která odpovídala výkonu aplikace.

Díky Freelu se v Sanasportu velmi 
podstatně změnilo pracovní 
workflow. Podařilo se z velké části 
omezit posílání interních e-mailů 
i hromadné korespondence. Zkrátila 
se doba, která byla nutná pro 
přečtení a zpracování zadání 
projektu, či úkolu i celá diskuze. 
Ušetřený čas a energii, které byly 
potřebné pro dohledávání v e-
mailech, nyní mohou využít na 
mnohem důležitější aktivity. 
Průběžně také sledují vytížení 
jednotlivých členů týmu a dokáží si 
kvalitněji naplánovat nové projekty.

Nově vytvořili více menších, 
konkrétních projektů, ke kterým jsou 
přizvaní pouze ti kolegové 
a spolupracovníci, kterých se zadání 
týká. Pracovní efektivita začala znovu 
stoupat a spolu s ní i přehlednost 
v jednotlivých aktivitách.

V Sanasportu mají nyní projekty 
rozdělené na 3 typy. Prvním typem 
jsou projekty určené pro kampaně, 
druhou skupinu tvoří projekty pro 
komunikaci konkrétního týmu 
(prodejna Brno, Helpdesk apod.) 
a třetí skupinu představují projekty 
zaměřené na online vývoj 
a marketing.

Sanasport. Ten obsahoval spoustu 
To-Do listů a úkolů, a orientace 
v něm byla tím pádem velmi obtížná.

Před dvěma týdny, zhruba po roční 
zkušenosti s Freelem, předělali 
v Sanasportu strukturu projektů, 
protože již nevyhovoval jediný velký 
projekt, prozaicky pojmenovaný 
Sanasport. Ten obsahoval spoustu to 
do listů a úkolů, a orientace v něm 
byla tím pádem velmi obtížná.
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„Díky Freelu můžeme velmi 
snadno sledovat hodinové 
výkazy práce všech členů týmu 
a máme tak jasný přehled 
o časové náročnosti jednotlivých 
úkolů a projektů,“ dodává 
spokojeně Jaromír Krpálek. 
„Aplikace je intuitivní a velmi 
jednoduchá na ovládání, proto 
ani zaučování nových kolegů 
nezabere více než pár minut.“

Nejužitečnější funkce

Označování a odznačování kolegů 
— Na startu projektu může konkrétní 
úkol řešit 6 lidí, na konci ho 
dokončují pouze 2. Redukuje se tak 
komunikační šum a netříští se 
pozornost například těch kolegů, 
kteří už svůj díl práce odvedli.

Role správce & projekťák — díky této 
funkci zodpovědnost za splnění tzv. 
nevisí na jediném člověku a projekty 
se snadno dají rozdat dalším 
kompetentním lidem v týmu.

Dobře nastavené e-mailové 
notifikace — ať už na denní, nebo 
týdenní bázi, přesně podle toho, jak 
člověk aktuálně potřebuje.

Přehedy a výkazy — díky nimž se dají 
skvěle plánovat zdroje na nové 
projekty a udržovat přehled nad těmi 
aktuálními.
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Na závěr praktický TIP od 
Sanasportu

Pravidelné páteční čištění Freela = 
vyberte úkoly, které nejsou časově 
náročné, jsou přehlížené kvůli větším 
a důležitějším úkolům a dlouho vám 
leží v To–Do listech. Vyřešte je. Vaše 
pracovní agenda velmi rychle zeštíhlí.

Máte zájem o zavedení Freela 
k vám do firmy? Kontaktujte Karla!

Pište na karel@freelo.cz 
Volejte 776 133 789

40+
Uživatelů napříč ČR

6.000+
Vytvořených úkolů

30.000+
Komentářů u úkolů

Team
Tarif, který používají

4/2016
Od kdy Freelo používají

25
Počet aktivní projektů

4+1
4 prodejny a + e-shop

1 mil.+
Natrackovaných minut



Máte zájem o zavedení Freela 
k vám do firmy? Kontaktujte Karla!

Pište na karel@freelo.cz 
Volejte 776 133 789


