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La începutul crizei COVID-19, 
cererea a crescut semnificativ, în 
special pentru produsele esențiale 
vieții și bunurile de larg consum ca 
alimente și băuturi. 

Unele sectoare au înregistrat o cerere mai mare în timpul perioadei 
de izolare, cu vârfuri de creștere de scurtă 

durată. Însă ce se va întâmpla în continuare? 
În toate sectoarele predomină incertitudinea. 

Inventarierea și managementul  stocurilor sunt 
dificile; fluctuațiile uriașe ale cererii și ofertei au 

afectat eforturile investite în planificare. 

Paleții sunt parte integrantă din fiecare  lanț 
de aprovizionare. Fiabilitatea și securitatea 
aprovizionării cu paleți influențează 
departamentele de achiziții și negocierile 
contractuale. Costurile cu paleții pot crește 
CapEx-ul chiar și când cererea scade.

Comportamentul consumatorilor 
s-a schimbat rapid și în mod justificat, 
în ultimele luni. Și cel mai probabil va 
continua să se schimbe. 

Lanțurile de aprovizionare sunt vulnerabile.
Trebuie să fim mai agili pentru a răspunde la alte 
posibile perioade de criză. COVID-19 ne-a arătat că 
siguranța și colaborarea pe întreg lanțul valoric, de la 
furnizori până la consumatorul final, este crucială.

Sunteți pregătiți pentru o nouă situație de criză?
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Care sunt provocările dumneavoastră actuale? Cum ar fi dacă paleții ar simplifica lucrurile?
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Construiți o afacere rezistentă la pandemie

Optimizați capacitatea de 
producție și distribuție 
pentru a asigura siguranța 
angajaților, care este 
primordială! Acest lucru 
vă permite să înțelegeți 
și nivelurile de resurse 
actuale sau viitoare, atât 
ca forță de muncă, cât și 
ca materie primă pentru 
producție. 

Aduceți transparență 
în lanțul de aprovizionare 
prin stabilirea listei de 
componente critice sau 
cu risc, identificarea 
surselor aprovizionării 
și găsirea de surse 
alternative pentru a 
minimiza riscurile.

Verificați inventarul disponibil 
de-a lungul lanțului valoric – 
produse finite, materie primă, 
produse de testare sau cu 
defecte de producție etc. - 
pentru a avea o imagine clară 
asupra bunurilor disponibile și 
a cum pot fi utilizate eficient 
pentru menținerea 
continuității producției și a 
livrărilor către clienți. 

Analizați cu atenție cererile 
de la clienți pentru a vedea 
dacă 
sunt realiste și țin cont 
de incertitudinile pieței. 
Folosind experiența 
anterioară și instrumentele 
de analiză disponibile, găsiți 
semnalele fiabile pentru 
determinarea aprovizionării 
necesare.

Identificați și asigurați 
capacitatea logistică 
pentru a minimiza 
expunerea la potențiale 
creșteri de costuri. 
Colaborarea cu 
partenerii poate fi o 
strategie eficientă pentru 
a mări capacitatea 
logistică în condiții mai 
favorabile.

Gestionați rezervele 
și fluxul de 
numerar, inclusiv 
prin analize și teste 
de stres. În ce 
zonă ați detectat 
cea mai mare 
vulnerabilitate 
financiară?

Compania de consultanță McKinsey propune șase modalități de îmbunătățire a lanțului de aprovizionare într-o 
economie post-Covid19.

Având în vedere că aproape  dintre directorii financiari* nu se așteaptă ca cererea să revină la nivelul  50%
dinainte de pandemie până în vara anului viitor, iar  directori financiari* caută să reducă CAPEX-ul 2 din 3
din cauza Covid19, întrebarea esențială este: sunteți pregătiți pentru o nouă situație de criză?

* Sondaj Deloitte CFO, Iulie 2020
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Building a pandemic-proof business

Put employee safety first. 
Supply personal 
protective equipment 
and engaging with 
communication teams 
to share infection-risk 
levels and work-from-
home options.

Identify alternative 
sources and be 
transparent across the 
entire supply chain.

Get a handle on the 
full inventory tied up in 
the value chain – such 
as spare parts. The 
aim is to squeeze your 
stock to keep 
production running.

As much as 
possible, gauge 
final-customer 
demand.

Identify and secure 
logistics capacity.

Manage your 
cash reserves 
and cash flow 
by running 
stress tests. 
Where will your 
finances be hit 
hardest?

Research consultancy McKinsey has laid out its six ways to improve supply chains in a post-COVID world.
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Aflați cum să navigați cu succes când vremurile sunt bune și cum să rezistați pe timp de furtună, în perioade critice.

Contactați-ne astăzi pentru a descoperi cum modelul CHEP de închiriere și reutilizare a echipamentelor de transport 
vă poate ajuta să construiți un lanț de aprovizionare mai  puternic și mai durabil.

Evitați să vă îngropați bugetul prin 
achiziția de paleți costisitori – în schimb, 
închiriați paleți CHEP și eliminați 
cheltuielile de capital. Dacă închiriați 
echipamente CHEP,  plătiți doar pentru 
ceea ce utilizați, indiferent dacă 
afacerea dumneavoastră crește sau se 
restrânge. Aceasta înseamnă că nu 
există costuri ascunse – veți avea un 
preț și condiții predefinite, în plus, veți 
simplifica bugetarea și prognoza.

Paleții albi sunt atractivi doar la nivel 
superficial- când calculați costurile 
ascunse cu managementul, depozitarea, 
reparațiile și recuperarea devin mult mai 
puțin atractivi. Cu un partener care vă 
oferă spre închiriere paleți reutilizabili, 
veți avea un preț și condiții financiare 
predefinite, mai multă eficiență în 
bugetare și în prognoza costurilor.

Asigurați-vă că furnizorii companiei 
dumneavoastră itemizează facturile. 
CHEP vă oferă un control complet 
asupra itemizării facturii – urmăriți și 
previzionați cu ușurință și cu 
exactitate costurile, pentru un lanț 
de aprovizionare transparent și de 
încredere.

Perioada de lockdown a fost dificilă. Cum fiecare companie  se confruntă cu recesiunea post-COVID, 
cu toții avem nevoie metode rapide de scădere a costurilor și management al riscului. 
Recomandările noastre de bază pentru reducerea riscurilor financiare:

Sfaturile CHEP pentru o afacere mai rezistentă și mai agilă

Transformați CAPEX în OPEX Eliminați costurile ascunse Itemizați facturile cu CHEP


