
FIRMA 

Hermes jest jednym z największych producentów 
naturalnej wody mineralnej w Polsce, wody 
źródlanej oraz szerokiej gamy napojów smakowych. 

Hermes jest w gronie liderów produkcji marki własnej 
dla sieci handlowych i współpracuje 
z czołowymi firmami. 

Bezpieczeństwo i 
efektywność łańcucha 
dostaw w dynamicznym 
sektorze napojów 

WYZWANIE 

Sektor napojów charakteryzuje wysoka dynamika i sezonowe zmiany 
popytu. Hermes ma bardzo wysoki wskaźnik rotacji w swojej kategorii, 
który znacząco wpływa na cały łańcuch dostaw producenta. 

W sezonie letnim firma notuje sprzedaż rzędu 50 000 000 sztuk 
opakowań w pojemnościach od 0,33l do 5l miesięcznie. Zapełnienie 
na czas dużej liczby nośników odpowiedniej jakości w odpowiedzi na 
fluktuacji popytu w kategorii napojowej.

Firma Hermes przykłada ogromną wagę do ochrony środowiska         
i aktywnie wdraża rozwiązania, które ograniczają zużycie surowców, 
emisje gazów cieplarnianych czy liczbę produkowanych odpadów. 
Firma chciałaby również wdrożyć rozwiązania, które wyeliminują 
negatywny wpływ łańcucha dostaw na środowisko naturalne.

SKALA DZIAŁALNOŚCI CHEP GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW 

› Jesteśmy obecni w 28 krajach Europy
› Sieć dystrybucji obejmuje ponad 315 000 punktów dostawy
› 160 mln palet i pojemników w obrocie

50 razyo

więcej palet w obrocie w 
Europie niż u innego dostawcy 

300 centrów serwisowych w Europie



„Średni wskaźnik rotacji wyrobu gotowego w naszym procesie 
wynosi 7 dni i aktualnie skupiamy się na tym, aby 
maksymalnie dostosować go do naszych preferencji 
logistycznych. Mowa tu głównie o możliwościach 
produkcyjnych i magazynowych, ale również o doskonaleniu 
procesów zaopatrzeniowych, do których niezbędne są 
terminowe dostawy nośników paletowych.”

 Krzysztof Marciniak
Kierownik Logistyki Hermes 

ROZWIĄZANIE 

BEZPIECZEŃSTWO I TERMINOWE DOSTAWY PALET. CHEP zarządza gospodarką paletową HERMES w ramach własnej 
sieci Centrów Serwisowych. Aktualnie do dyspozycji klientów CHEP posiada 28 mln palet i pojemników w obiegu na terytorium 
Polski oraz 9 221 punktów dostawy w sieci dystrybucji.

Skala działalności oraz wielkość poolu CHEP pozwala zapewnić klientom dostępność nośników oraz szybką reakcję na nagłe 
zmiany zapotrzebowania w sektorze szybko rotujacych produktów. Palety CHEP są akceptowane przez wszystkich kluczowych 
retailerów w Polsce. 

ELASTYCZNOŚĆ. Dzięki elastycznym rozwiązaniom CHEP, dopasowanym do indywidualnych potrzeb Hermes, wynajmuje 
jedynie taką ilość palet, jaka jest w danej chwili niezbędna, a w przypadku nieoczekiwanych dodatkowych zamówień, ma 
gwarancję dostarczenia  nośników na czas.

OPTYMALIZACJA PROCESÓW. CHEP jako operator poolu zwalnia partnera z odpowiedzialności za zarządzanie procesami 
takimi jak kontrola i naprawa palet, obrót kwitami paletowymi oraz zwrot palet.

KORZYŚCI FINANSOWE. Dzięki współpracy z CHEP, firma Hermes wyeliminowała wydatki związane z zarządzaniem własnym 
poolem palet, magazynowaniem, naprawą i utylizacją nośników. Wynajem palet w modelu poolingowym pozwala również 
ograniczyć koszty administracyjne związane z odbiorem nośników. Korzystanie z poolingu CHEP pozytywnie wpływa na 
płynność finansową firmy oraz zmniejsza wydatki kapitałowe (CAPEX). 

ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIE. Wszystkie rozwiązania CHEP są zrównoważone. Palety wyprodukowane są z drewna 
pochodzącego w 100% z lasów certyfikowanych, zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Regularnie 
poddając palety naprawom, CHEP dba o to by każda paleta jak najdłużej pozostała w obiegu, a po zużyciu została poddana 
recyklingowi, nie generując przy tym zbędnych odpadów.   

ZAPRASZAMY DO ROZMOWY

+48 22 874 45 00
www.chep.com/pl

Od momentu rozpoczęcia współpracy CHEP z Hermes w maju 2018 roku, udało się:
• zmniejszyć emisje CO2 o 1 100 000 kg*,
• zmniejszyć ilość generowanych odpadów o 89 870 kg*,
• ograniczyć zużycie drewna o 954 800 dm3*.

Dzięki gwarancji dostępności i stałej jakości nośników CHEP, firma Hermes mogła zoptymalizować łańcuch dostaw 
pod wzgledem operacyjnym i kosztowym, a także zwiększyc bezpieczeństwo i efektywność oraz terminowość 
dostaw.
* Obliczenia opierają się na ocenie cyklu życia (LCA) europalety CHEP w porównaniu z jej odpowiednikiem z białego drewna. Certyfikaty CHEP LCA podlegają niezależnej weryfikacji i są zgodne z normą ISO 14044.




