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FIRMA INTERSNACK VYUŽILA PRO VYSTAVENÍ ZBOŽÍ PŘES 600 
PALET SPOLEČNOSTI CHEP 

 

Praha, 30. září 2016 – Společnost Intersnack – leader v oblasti výroby slaných snacků, 

zvolila pro propagaci výrobků značek Bohemia, Pom-Bär, Chio a Canto plastové palety 

společnosti CHEP. V prodejnách obchodního řetězce Lidl letos umístila 644 čtvrtpalet 

určených pro vystavení rychloobrátkového zboží. Pro jejich vysokou kvalitu plánuje 

firma Intersnack pokračovat ve spolupráci se společností CHEP také v budoucnosti.  

Společnost Intersnack patří ke špičce mezi výrobci bramborových lupínků, křupek, oříšků 

a dalších slaných pochutin již od roku 1993. Její slané pochoutky se dnes prodávají ve více 

než 70 zemích po celém světě. V České republice si firma k prezentaci a výstavě produktů 

jednotlivých značek zvolila v rámci prodejen obchodního řetězce Lidl plastové čtvrtpalety 

CHEP.  

„Jednalo se o první promoční akci u společnosti Lidl a věřím, že se bude ještě opakovat. 

Promoce se realizovala na čtvrtpaletách a řešení od společnosti CHEP se ukázalo jako 

nejvýhodnější z pohledu nákladů a efektivity. Poskytovaná služba jednoznačně splnila veškerá 

má očekávání také s ohledem na časovou náročnost projektu. Společnost CHEP mě 

přesvědčila o kvalitě a rád s ní budu v případě potřeby spolupracovat i nadále,“ říká Zdeněk 

Šíbl, Supply chain manager ve společnosti Intersnack, a.s. 

Specifika palet CHEP 

Čtvrtpalety společnosti CHEP představují vhodné řešení pro vystavení rychloobrátkového 

zboží během promočních akcí. Měří 600 x 400 mm a váží pouze 1,9 kg. Díky svým rozměrům 

a vlastnostem jsou palety stabilní, lehce se s nimi manipuluje a šetří místo při skladování. „Pro 

vystavování výrobků jsou naše plastové čtvrtpalety výhodné také díky jedinečnému systému  

Blue Click, který umožnuje rychlé a bezpečné připevnění propagačních materiálů,“ dodává 

Jan Kočárek, generální ředitel CHEP pro Českou a Slovenskou republiku.  

 

O společnosti CHEP 

CHEP je světovým lídrem v oblasti pronájmu palet a kontejnerů. Firma vznikla v Austrálii v roce 1946 a 

v současné době působí na šesti kontinentech a zaměstnává více než 7 500 pracovníků ve více než 50 

zemích. Jenom v Evropě řídí 200 skladů s vybavením pro skladování a distribuci zboží. Pohybuje se 

nejen v sektoru spotřebního zboží a maloobchodu, ale i v automobilovém, potravinářském nebo 

chemickém průmyslu. Více informací na www.chep.com/cz/. 

 

 

http://www.chep.com/cz/

