
FIRMA ARYZTA

ARYZTA to lider w sektorze produkcji pieczywa 
o różnym stopniu wypieku. Firma jest częścią
Grupy ARYZTA, która działa na wszystkich
kontynentach i zaopatruje w pieczywo miliony ludzi
na całym świecie -  w domach i w restauracjach.

W Polsce markę ARYZTA tworzy ponad 700 osób, 
a pieczywo produkowane jest w zakładach w 
Grodzisku Mazowieckim, Michałowie Reginowie i 
Strzegomiu. 

Optymalizacja i 
zwiększenie efektywności 
łańcucha dostaw w 
sektorze piekarniczym 

WYZWANIE 

Priorytetem dla sektora piekarniczego jest stała jakość palet, 
która pozwala na wykorzystanie nośników w magazynach 
wysokiego składowania i w chłodniach. Ze względu na częste 
kontrole jakości produktu i konieczność spełniania 
najwyższych standardów, producent potrzebował nośników, 
które mogą mieć kontakt z żywnością. 

Firma ARYZTA szukała również rozwiązania, które 
zoptymalizuje proces dostaw do retailera pod względem 
operacyjnym i kosztowym, a zarazem zminimalizuje 
negatywny wpływ łańcucha dostaw na środowisko.

KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHEP 

efektywne działanie:
›  stała jakość palet
› optymalizacja procesów dostaw
› kontrola kosztów

10 razyo
dłuższa żywotność palet 

300 centrów serwisowych
w Europie



“Wymagamy od naszych dostawców przestrzegania 
uzgodnionych standardów jakości, dlatego możemy 
zagwarantować wysokiej klasy surowce i zadeklarować 
odpowiedzialność za produkt na każdym etapie jego 
powstawania. W ARYZTA aktywnie rozwijamy kulturę 
zrównoważonego rozwoju i poszukujemy rozwiązań dążących 
do ograniczania negatywnego wpływu działalności 
przedsiębiorstwa na środowisko. Współpraca z CHEP wpisuje 
się w nasze wartości, ponieważ pomaga nam zoptymalizować 
łańcuch dostaw w zrównoważony sposób z korzyścią i dla 
biznesu i dla środowiska naturalnego.” 

  ARYZTA Polska.

REZULTATY

Wykorzystanie palet CHEP wielokrotnego użytku pozwoliło na redukcję kosztów w dostawach produktów 
ARYZTY do sieci detalicznej oraz przyspieszyło rozładunek palet w magazynach retailerów. Dodatkowo 
współpraca Aryzty i CHEP przyniosła wymierne korzyści środowiskowe w łańcuchu dostaw - w roku 2020 
udało się zredukować emisję CO2 o 56%, zmniejszyć ilość odpadów o 77% i użycie drewna o 72%.

ROZWIĄZANIE
Rozwiązaniem, które w pełni odpowiada na wyzwania, z jakimi mierzy się producent pieczywa, jest pooling 
(wynajem) palet CHEP. Korzyści rozwiązania:

• Certyfikowana jakość nośników, która gwarantuje
bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością, w
magazynach wysokiego składowania oraz w
magazynach półautomatycznych i automatycznych,

• Gwarantowana dostępność palet w Polsce i w
Europie oraz szybka realizacja dodatkowych zamówień
do dowolnej lokalizacji,

• Szybsze rozładowanie palet w magazynach retailerów
i uproszczenie procedur administracyjnych,

• Ograniczenie nakładów finansowych na zarządzanie
paletami, magazynowanie, naprawy i utylizację,
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• Uproszczenie procedur administracyjnych
związanych z zarządzaniem paletami,

• Ograniczenie produkcji odpadów dzięki nośnikom
CHEP, które pozostają w obiegu dłużej niż zwykłe
palety,

• Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko
dzięki optymalizacji łańcucha dostaw: ograniczenie tzw.
pustych kilometrów, redukcja CO2 i użycia drewna.




