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DEZVOLTAȚI 
UN LANȚ DE APROVIZIONARE 

SUSTENABIL 
PENTRU AFACEREA DVS.



Producător Retailer

Centru de 
Service CHEP
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CE ÎNSEAMNĂ 
POOLING?
Modelul CHEP de închiriere paleți, 
recunoscuți după culoarea albastră, se 
bazează pe conceptul de „distribuire și 
reutilizare”. Acesta este cunoscut sub 
denumirea de ”pooling” (folosire în comun).

CHEP POOLING 
Folosind modelul CHEP, vă puteți concentra 
pe dezvoltarea propriei afaceri, deoarece 
CHEP se va ocupa de disponibilitatea paleților 
și de tot procesul administrativ al acestora.
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COMANDĂ EXPEDIAZĂ DECLARĂ



Afacerea dvs. devine 
mai eficientă, mai 
stabilă și mai 
flexibilă la 
schimbările pieței.

Cum face CHEP 
acest lucru posibil?
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Garanția disponibilității paleților - datorită dimensiunii 
rețelei noastre, vă putem îndeplini rapid cerințele: 
indiferent de cantitatea de paleți comandată sau de 
modificări neașteptate ale cererii.

Garanția calității constante - control complet și sistem 
care garantează calitatea la standardele cerute, 
durabilitatea și siguranța transportatorilor: fiecare palet 
CHEP este individual supus unei inspecții, reparații și 
certificări riguroase înainte de a ajunge la dvs.

Acceptare 100% de către toate lanțurile de retail - 
Paleții CHEP îndeplinesc standardele de distribuție 
modernă cerute de retaileri

Beneficii financiare - plătiți doar pentru paleții pe care 
îi folosiți. Îmbunătățiți cashflow-ul și reduceți 
cheltuielile de capital (CAPEX), datorită eliminării 
costurilor legate de gestionarea propriilor paleți 
(cumpărare, administrare, depozitare, întreținere, 
reparare)

Economisiți timp, simplificați și optimizați procesele - 
gestionăm livrarea, repararea, depozitarea și 
asigurarea calității paleților, ceea ce reduce timpul 
alocat planificării și administrării. Acest lucru vă 
permite să vă concentrați pe optimizarea lanțului de 
aprovizionare.

Impact pozitiv asupra mediului - 
o soluție durabilă care dezvoltă un lanț de
aprovizionare sustenabil, prin care se reduc cu 50%
emisiile de CO2*, se consumă de 3 ori mai puțin lemn*
și se generează de 4 ori mai puține deșeuri*.
*Sursa: Life Cycle Analysis ISO
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PROBLEME
ȘI PROVOCĂRI 
LEGATE
DE PALEȚII ALBI
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Costurile de întreținere, depozitare, reparare și eliminare a propriilor paleți

Creșterea prețurilor lemnului - schimbarea rapidă a prețurilor la paleți

Cheltuieli CAPEX mai mari - capitalul „înghețat” în paleți proprii 

Pierderile de paleți ce nu se mai recuperează din piață

Penalizări sau pierderi de contracte pentru livrări neconforme sau întârzieri

Costuri extra pentru respectarea standardelor de calitate a paleților

Costurile de colectare a paleților din piață

Costuri adiționale:

-

-

-

-

-

-

-

Lipsa numărului adecvat de paleți pentru amploarea afacerii

Pierderi la colectarea / lipsa colectării paleților 

Calitatea inadecvată a paleților - risc în producție, transport și lipsa 
acceptării de către rețelele comerciale

Obligație de acceptare 1: 1 fără posibilitatea verificării calității

Lipsa disponibilității și calitatea necorespunzătoare a paleților:

-

-

-

-

-

Timp de așteptare crescut pentru colectare - impact asupra 
disponibilității transportului și implementării livrărilor ulterioare

Administrarea și gestiunea paleților consumă timp și resurse

Recuperarea greoaie a paleților

Administrare și procese complicate

-

-

-
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Lipsa de transport atunci când cererea crește



beneficii pentru 
întreaga afacere

CHEP 
POOLING  
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Vă concentrați pe 
activitatea de bază

Optimizați costurile 
și procesele

Impact pozitiv 
asupra mediului

Soluții sustenabile în 
acord cu prevederile 
UE

MANAGEMENT

+

+

+

+

Reduceți CAPEX

Generați 
cashflow

Forecastați mai 
ușor

FINANCIAR

+

+

+

Minimizați întârzierile
pe linia de producție

Îmbunătățiți 
siguranța angajaților

Îmbunătățiți eficiența 
operațională

PRODUCȚIE

+

+

+

Creșteți vânzările în 
magazin

Îndepliniți cerințele 
comerțului modern 
(acceptare în retail)

VÂNZĂRI

+

+

Simplificați 
gestionarea balanței 
dvs. de paleți

Optimizați procesele 
logistice

Reduceți munca 
administrativă

Reduceți costurile de 
transport, km parcurși 
în gol și emisiile CO2

Limitați discuțiile cu 
privire la recuperarea 
paleților

LOGISTICĂ

+

+

+

+

+



COLABORAREA 
CU CHEP 
ESTE SIMPLĂ

Tu comanzi
paleți prin platforma myCHEP

Noi livrăm
paleții la locul indicat

Ne anunți
când și unde ai livrat
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INTUITIVITATE 
TRANSPARENŢĂ 
UN SINGUR PUNCT DE 
CONTACT

>
>
>

myCHEP
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Peste 70 de ani de experiență
și cel mai mare pool de paleți din 
Europa - la dispoziția clienților noștri

țări din 
Europa

28
Centre de 
Service

+ 300160mil.

paleți în 
circulație 

puncte 
de livrare

315mii

07/11



Peste un deceniu 
de experiență pe piața din 
România

paleți puși în 
circulație anual

8mil. 
puncte de colectare

2500+ 
Centre de Service
pentru acoperire 
națională

5
clienți 
mulțumiți

400+ 
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SERVICII 
PERSONALIZATE 
PE SPECIFICUL 
AFACERII TALE

Flexibilitatea și sustenabilitatea 
modelului CHEP sunt principalele 
plusuri apreciate de clienții noștri.
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“ Parteneriatul cu CHEP a pornit din dorința de a găsi 
soluții alternative pentru scăderea amprentei de carbon 
a companiei, un indicator important al strategiei 
noastre de sustenabilitate. Înlocuirea paleților 
convenționali cu cei reutilizabili oferiți de CHEP ne 
ajută să avem un sistem logistic eficient și durabil.”

Klaus Sattler, Director Național Logistică, PENNY

Dan Ghejan, COO Carpathian Springs

PARTENERII 
NOȘTRI DESPRE 
CHEP POOLING

Bogdan Grama, Director General Abatorul Periș

“Beneficiile sistemului CHEP asupra lanțului de 
aprovizionare ne permit să aducem în magazine carne 
proaspătă și produse procesate din carne de porc mult 
mai rapid, într-un mod economic și prietenos cu natura.  
Astfel, ne respectăm promisiunea noastră, aceea de a 
asigura aprovizionarea cu carne proaspătă de porc a 
tuturor consumatorilor noştri, din surse 100% 
românești.”

„Simplificăm modelul de distribuţie ca să 
răspundem cererii mai rapid, dar şi mai eficient 
din punct de vedere al consumului de resurse. 
Prin parteneriatul cu CHEP devevim unul 
dintre brandurile care vor accelera tranziția 
pieței către economia circulară și colaborativă, 
singura direcție de dezvoltare economică 
durabilă.”
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tel.

www

0372 218 000 

chep.com/ro

Follow CHEP
pe 
Linkedin

ZAPYTAJ 
O SZCZEGÓŁY 
NASZEGO 
KONSULTANTA:

http://

https://www.linkedin.com/company/chep/
https://www.chep.com/pl/pl/consumer-goods/about-us/resources/jak-dziala-chep



