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BUDUJ 
ZRÓWNOWAŻONY 
ŁAŃCUCH DOSTAW 
NA MIARĘ TWOJEGO 
BIZNESU



Producent Sklep

Centrum 
serwisowe CHEP
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Korzystając z poolingu CHEP możesz
skoncentrować się na rozwoju własnego
biznesu, bo CHEP zajmie się zarządzeniem
procesem i dostępnością palet.

POOLING CHEP

Pooling to usługa wynajmu, w której razem 
z innymi uczestnikami łańcucha dostaw 
korzystacie z palet udostępnianych, 
naprawianych i odbieranych przez CHEP.

CZYM JEST 
POOLING PALET?
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ZAMÓW WYŚLIJ ZADEKLARUJ



Twój biznes bardziej 
zrównoważony, stabilny 
i elastyczny na zmiany 
rynkowe 

Jak CHEP może 
w tym pomóc?
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50% mniejsza 
emisja CO2*

3 razy mniejsze 
zużycie drewna*

4 razy mniej 
odpadów*

CO2

Gwarancja dostępności palet: dzięki naszej skali 
możemy szybko sprostać Twoim wymaganiom: niezależnie 
od wielkości zamówienia czy nieoczekiwanych zmian popytu

Gwarancja stałej jakości - pełna kontrola i system 
gwarantujący jednolitą jakość, trwałość i bezpieczeństwo 
nośników: każda pojedyncza paleta CHEP podlega 
rygorystycznej kontroli, naprawie i certyfikacji zanim trafi 
do Ciebie 

100% akceptacja przez największe sieci retail - 
palety CHEP spełniają standardy nowoczesnej dystrybucji

Korzyści finansowe - płacisz tylko za palety, z których 
korzystasz. Poprawiasz płynność finansową oraz zmniejszasz 
nakłady kapitałowe (CAPEX), dzięki wyeliminowaniu kosztów 
związanych z zarządzaniem własnymi paletami (zakupem, 
administracją, przechowywaniem, konserwacją, naprawą) 

Oszczędność czasu, uproszczenie i optymalizacja 
procesów - zarządzamy dostawą, naprawą, 
magazynowaniem i zapewnieniem jakości palet, co skraca 
czas poświęcony na planowanie i administrację. Dzięki temu 
możesz skoncentrować się na optymalizacji swojego 
łańcucha dostaw.

Pozytywny wpływ na środowisko - 
zrównoważone rozwiązanie budujące zielony łańcuch dostaw:

*źródło badania: Life Cycle Analysis ISO study
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PROBLEMY 
I WYZWANIA 
ZWIĄZANE 
Z BIAŁĄ PALETĄ
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Koszty utrzymania, przechowywania, naprawy i utylizacji własnych palet

Rosnące ceny drewna –  szybko zmieniające się ceny palet

Większe wydatki CAPEX - kapitał "zamrożony" we własnych paletach

Straty na wielokrotnej klasyfikacji palet

Odpisy kontraktowe w sieciach (rozkrusz)

Koszty odpisu na rampach - palety podlegają standardom karty ECR

Koszty odzyskiwania palet z rynku

Dodatkowe koszty:

-

-

-

-

-

-

-

Brak odpowiedniej liczby palet względem skali biznesu
 
Straty przy odbiorach/braku odbiorów palet

Brak nośników w przypadku wzrostu popytu

Nieodpowiednia jakość palet- ryzyka przy produkcji, transporcie oraz 
brak akceptacji przez sieci handlowe 

Obowiązek odbiorów 1:1 bez możliwości weryfikacji jakości

Brak dostępności i nieodpowiednia jakość palet:

-

-

-

-

-

Zwiększony czas oczekiwania na odbiór- wpływ na dostępność 
transportu i realizacje kolejnych dostaw

Czasochłonna administracja paletowa i prowadzenie sald

Czasochłonne odzyskiwanie nośników 

Skomplikowana administracja i procesy

-

-

-
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korzyści dla całej 
organizacji

POOLING 
CHEP 
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Koncentracja na 
podstawowej 
działalności biznesowej

Optymalizacja kosztów
i wspieranie procesów
 
Pozytywny wpływ na 
środowisko naturalne

Wspieranie 
zrównoważonych 
rozwiązań i "zielonego 
ładu", zgodnie  
z wytycznymi EU

ZARZĄD

+

+

+

+

Obniżenie CAPEX

Usprawnienie 
przepływu gotówki

Łatwiejsze 
prognozowanie 
finansowe

FINANSE& 
PROCUREMENT

+

+

+

Ograniczenie 
przestojów
 
Poprawienie 
bezpieczeństwa

Doskonalenie 
sprawności operacyjnej

PRODUKCJA

+

+

+

Zwiększenie sprzedaży 
produktu w sklepie

Spełnianie wymogów 
nowoczesnej 
dystrybucji – akceptacja 
przez sieci hadlowe

SPRZEDAŻ

+

+

Uproszczenie  
zarządzania bilansem 
palet

Optymalizacja procesów 
logistycznych

Redukcja pracy 
administratywnej

Niższe koszty
transportu, w tym
redukcja "pustych
kilometrów";
ograniczenie CO2

Ograniczenie rozmów 
dotyczących bilansów 
palet

LOGISTYKA

+

+

+

+

+



WSPÓŁPRACA 
Z CHEP JEST 
PROSTA Zamawiasz 

palety przez myCHEP

Dostarczamy 
palety we wskazaną lokalizację

Informujesz 
o miejscu wysyłki palet
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INTUICYJNOŚĆ 
TRANSPARENTNOŚĆ 
JEDEN PUNKT KONTAKTU

>
>
>

myCHEP

2

1
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Ponad 70 lat doświadczenia 
i największy pool paletowy w Europie 
- do dyspozycji naszych Klientów

krajów 
w Europie

28
centrów 
serwisowych

+ 300
palet w obiegu 

160mln

punktów 
dostawy

315tys.
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Ponad 20 lat doświadczenia 
na polskim  rynku i największy zapas 
palet w Europie – do dyspozycji 

palet 
wynajmowanych
rocznie w Polsce

32mln 
ciężarówek z paletami 
dostarczanych 
każdego dnia

220+ 
palet wynajmowanych
 w każdym tygodniu

~350tys.

zadowolonych 
klientów

1000+ 
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INDYWIDUALNE 
PODEJŚCIE 
DO BIZNESU 
SWOICH KLIENTÓW
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Podkreślany jako główny wyróżnik CHEP 
przez naszych klientów

*NPS – badanie CHEP Polska 2021
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ZAUFALI NAM:„Rozwiązanie CHEP pozwoliło nam na lepszą integrację naszych 
zakładów w zakresie zapasów  opakowań oraz usprawnienie całego 
procesu zwrotu palet zarówno od Klientów krajowych, jak i 
międzynarodowych. (…) CHEP ułatwił zarządzanie transportem oraz 
rozszerzył możliwości kooperacji w ramach łańcucha dostaw. (...) 
Działania te przyczyniają się do maksymalnej redukcji pustych 
kilometrów, efektywniejszego wykorzystania transportu i 
zacieśnienia współpracy logistycznej między naszymi firmami.”

Jacek Raj Dyrektor Logistyki w Grupie Polmlek

ZAUFALI NAM:“W warunkach wzmożonego rozwoju firmy bardzo ważne jest, aby mieć 
partnera, który, wraz ze zwiększeniem efektywności operacyjnej 
i kosztowej całego łańcucha logistycznego, daje gwarancję 
zachowania ciągłości dostaw, a ta w przypadku produktów o szybkiej
rotacji ma znaczenie zasadnicze. (...) Usługa wynajmu palet (pooling) 
pozwala uwolnić środki finansowe i inwestycyjne (CAPEX) 
przeznaczone na zakup, utrzymanie, przechowywanie, czy naprawę palet. 
Tym samym, system CHEP pomaga usprawnić całościowe operacje 
firmy oraz umożliwia nowe inwestycje.”

Marcin Bojanowicz Dyrektor Marketingu, Zbyszko Company

ZAUFALI NAM:„CHEP jest naszym kluczowym partnerem w obszarze 
usług logistycznych. Biedronka, wraz ze swoimi partnerami 
biznesowymi, chce budować zaangażowaną społeczność, 
która dążąc do synergii w łańcuchu dostaw, osiąga korzyści 
nie tylko dla rozwoju biznesu, ale również dla środowiska. 
(…) Dzięki współpracy z CHEP i stosowaniu zamkniętego 
poolu paletowego, z każdym rokiem jesteśmy bliżej 
osiągnięcia naszych celów środowiskowych.” 

Michał Oleksyk, menedżer ds. transportu w Biedronka

NASI PARTNERZY 
O POOLINGU CHEP
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tel.
Email
www

22 874 45 00 
sales.pl@chep.com 
CHEP.com

Obserwuj nas 
na Linkedin

ZAPYTAJ 
O SZCZEGÓŁY 
NASZEGO 
KONSULTANTA:

@

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

