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Skuteczna promocja  
na solidnych podstawach

Firma

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona działa na rynku  
już od 1997 roku. Filozofia firmy łączy najnowsze zdobycze 
kosmetologii oraz odżywczą moc naturalnych składników roślinnych. 
Oferta Laboratorium obejmuje ponad 450 produktów do pielęgnacji 
ciała, twarzy i włosów. W ostatnich latach firma poszerzyła rynki 
zbytu o kosmetyki profesjonalne przeznaczone dla gabinetów 
kosmetycznych. 

Wyzwanie

Farmona idąc za najnowszymi trendami na rynku drogeryjnym 
postanowiła rozszerzyć sposób ekspozycji towarów korzystając  
ze standów promocyjnych w sklepach. Testowano różne rozwiązania 
wystawowe, które w efekcie końcowym okazywały się za drogie 
albo niestabilne. Często już na etapie transportu towar ulegał 
uszkodzeniu. Zaczęto szukać rozwiązania, które będzie uniwersalne 
dla różnych dystrybutorów i sieci handlowych, a przede wszystkim 
bezpieczne dla produktu. 

Rozwiązanie

CHEP Polska zaproponował Laboratorium Farmona rozwiązanie 
wystawowe wspierające efektywność tak zwanej ostatniej mili 
(Last Mile Solutions). Ćwierćpaleta wystawowa CHEP jest stabilną 
platformą sprawdzającą się w transporcie oraz estetycznym 
rozwiązaniem ekspozycyjnym podtrzymującym gotowy stand 
promocyjny. 

Pięć zalet oferty CHEP

1.  Niezawodność i bezpieczeństwo: wysokiej jakości sprzęt 
ogranicza ryzyko uszkodzenia produktów i palet oraz 
redukuje opóźnienia w dostawach

2.  Atrakcyjność rozwiązania promocyjnego: stand wystawowy 
na podstawie z ćwierćpalety CHEP to estetyczna i dobrze 
widoczna promocja w sklepie 

3.  Zwiększenie przychodu: poprawa sprzedaży dzięki dobrej 
ekspozycji i uwidocznieniu promocji

4.  Oszczędności w łańcuchu dostaw: wszelkie zadania 
związane z zarządzaniem nośnikami przekazane firmie 
CHEP

5.  Zrównoważony łańcuch dostaw: korzystanie z nośników 
wielokrotnego użytku niweluje negatywny wpływ na 
środowisko
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Porozmawiajmy. Nasz wyspecjalizowany zespół chętnie 
odpowie na pytania dotyczące usług wynajmu i zarządzania 
paletami firmy CHEP. Można również skontaktować się  
z przedstawicielem regionalnym przez witrynę  
www.chep.com/pl/ lub pod telefonem +48 22 874 45 38

Korzystanie z systemu wynajmu 
palet CHEP ma pozytywny 
wpływ na środowisko naturalne, 
bo z perspektywy całego 
przedsięwzięcia wprowadza 
oszczędności zasobów do 
łańcucha dostaw firmy
Szymon Kamiński, Dyrektor Magazynowania i Transportu, 
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o. o.

Efektywne wykorzystanie ostatniej mili

Jednym ze sposobów zwiększania sprzedaży jest stosowanie 
standów promocyjnych, które zwiększają widoczność towarów.  
Na rynku jest wiele rozwiązań służących do takiej promocji 
produktów. Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona 
podjęła decyzję o wykorzystaniu platform wystawowych w swoim 
łańcuchu dostaw. Rozpoczęto poszukiwania najlepszego rozwiązania 
ekspozycyjnego. Testowane nośniki nie spełniały wymagań firmy 
w stosunku do bezpieczeństwa transportu czy wytrzymałości 
i estetyki displaya. Dodatkowo konieczność utylizacji stosowanych 
rozwiązań zwiększała koszty całego przedsięwzięcia.

Bezpieczeństwo produktu

Szymon Kamiński, Dyrektor Magazynowania i Transportu, kierował 
testami, jakie przeprowadziła firma Farmona. „Przetestowaliśmy 
kilka platform wystawowych. Wysyłaliśmy próbne stojaki na 
różne odległości. Już na etapie wstępnych testów pojawiały się 
uszkodzenia. Stojaki zjeżdżały z palet i przemieszczały się wewnątrz 
samochodu. Centra dystrybucyjne zgłaszały wtedy uszkodzenia 
wynikające właśnie z zastosowania nieprawidłowego nośnika. 
Mieliśmy pewność, że na takim rozwiązaniu nie będziemy mogli 
bazować. Wtedy podjęliśmy decyzję, o podjęciu współpracy  
z CHEP i wynajmie plastikowych ćwierćpalet”. 

Systemy wystawowe CHEP takie jak plastikowa ćwierćpaleta 
wystawowa czy dolly – ćwierćpaleta wyposażona w kółka,  
to odpowiedź na zapotrzebowanie nowoczesnego rynku sprzedaży 
detalicznej. Platformy te służą jednocześnie do transportu jak 
i promocji towarów w sklepie. Dzięki zastosowaniu szeregu ulepszeń 
systemy te obniżają emisję CO2 w łańcuchu dostaw nawet o 10%, 
redukują koszty konfekcjonowania i promocji towarów, zwiększając 
przy tym widoczność produktów i ułatwiając wprowadzanie promocji.

Plastikowa ćwierćpaleta wystawowa CHEP została wyróżniona 
w konkursie na najlepszy produkt innowacyjny Laurem 
Innowacyjności 2015 oraz jako Najlepszy Produkt dla Logistyki, 
Transportu, Produkcji 2016. 
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