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„SERWIS PALET – POOL PALETOWY EP SERWIS”
Alternatywa dla zamkniętego poolu paletowego
Marek Parkot
wiceprezes zarządu

W EP Serwis biorąc pod uwagę problemy z paletami w procesach
logistycznych, wybraliśmy innowacyjny wariant realizacji usług
paletowych opartych o palety EUR EPAL. Na bazie palety EUR
proponujemy usługę wynajmu palet pod nazwą „SERWIS PALET
– POOL PALETOWY EP SERWIS”. W tej chwili jest to w Polsce jedyna dostępna na rynku alternatywa w stosunku do zamkniętego
poolu paletowego.
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orzyści z systemu wynajmu mają oprócz klienta firmy logistyczne i handel, w tym zwłaszcza sieci handlowe poprzez eliminowanie zatrzymania procesów logistycznych
z powodu złej jakości palet i przyspieszenia procesów wydawania palet na rampach.
EP Serwis sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Łuczynowie, gdzie
zatrudnia około 180 osób. Dysponujemy wieloma punktami
serwisowymi na terenie całej Polski oraz zakładem produkcyjnym – nie jesteśmy więc tylko bankiem palet. W latach 20052009 EP Serwis znalazł się w rankingu „Pulsu Biznesu” w gronie
firm nagrodzonych „GAZELĄ BIZNESU”. Nagrodę tę otrzymują
przedsiębiorstwa, które osiągają bardzo dobre wyniki, dynamicznie się rozwijają oraz są rzetelnymi partnerami biznesowymi, co potwierdza również nadanie w 2009 r. tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Skoncentrowaliśmy się na systemie wynajmu palet, naprawie
i recyklingu. Zbudowaliśmy zakład, który pozwolił na wykorzystanie zużytych palet do produkcji wsporników paletowych.
Dzięki wykorzystaniu surowców odpadowych chronimy przed
wycięciem lasy i ograniczamy wzrost wysypisk śmieci. Nasz
produkt jest bezpieczny dla ludzi i przyjazny dla środowiska
naturalnego – zalety te doceniła Unia Europejska, dofinansowując ten projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Misja firmy jest prosta, a zarazem bardzo ambitna: „Chcemy
być czołową firmą świadczącą kompleksowe usługi serwisowania palet – działającą wedle dewizy „ZAWSZE NA CZAS”.
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Co wyróżnia firmę EP Serwis na tle innych operatorów paletowych:
 Usługę wynajmu palet „szyjemy” indywidualnie do potrzeb
klienta.
 Jest to pool otwarty, z którego łatwo można wyjść np. do poolu własnych palet EUR EPAL.
 Jest to rozwiązanie antymonopolistyczne w stosunku do poolu zamkniętego.
 Polski kapitał firmy.
 Do obiegu wprowadzamy palety zgodne z Normą UIC oraz
Kartą ECR Możemy również wynająć na żądanie klienta palety przemysłowe.
 System wynajmu oparty jest na standardowych paletach
EPAL, palety nie są oznakowane, dlatego też nie trzeba dokonywać podziału produkcji i logistyki na różne rodzaje palet,
co jest czasochłonne i kosztowne.
 Oferujemy możliwość odkupu poolu paletowego od klienta,
jak również innych nietypowych palet.
 Posiadamy wszystkie niezbędne licencje i pozwolenia potrzebne do świadczenia usług związanych z naprawą palet.
 Zatrudniamy pracowników na terenie całej Polski, którzy są
do dyspozycji naszych klientów, oraz posiadamy punkty serwisowe na terenie całego kraju.
 W firmie funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania PNEN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005.
 Dysponujemy oprogramowaniem klasy MRP, które pomaga
nam w zarządzaniu poolem paletowym, a klienci w bardzo
prosty sposób składają swoje zamówienia.
 Opłata za korzystanie z wynajmu palet jest bardzo prosta
i przejrzysta.
 Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu współpracy
z sieciami handlowymi, tradycyjną dystrybucją, jak również
z operatorami logistycznymi.
 Dzięki optymalizacji przewozów pośrednio przyczyniamy się
do ograniczenia emisji CO2 i hałasu.

System wynajmu palet

Aby zobaczyć, jak funkcjonuje pool paletowy EP Serwis, wystarczy prześledzić cykl życia jednej palety.
Paleta wyprodukowana w Kozienicach do
końca swego życia pozostanie własnością
firmy EP Serwis. Pewnego dnia wynajmie ją producent, np. wody mineralnej, z którym EP Serwis zawiera
umowę najmu.
Firma transportowa dostarcza
paletę w imieniu EP Serwis do producenta. Nie ma problemu zbędnych zapasów czy nieterminowych dostaw, bo wynajęte palety
docierają zawsze na czas!
Producent od razu ładuje towar
na wynajętą paletę i wiezie go do
swych kontrahentów – dużych
i małych. Zbiór wynajętych przez
niego palet ulega rozproszeniu.
Kiedy towar zostaje sprzedany, po „uwolnioną” paletę w imieniu EP Serwis przyjeżdża
firma transportowa. Paleta jedzie do najbliższego
punktu dystrybucyjnego. Można zapomnieć o „pustych
przebiegach” czy o bezczynnym „leżakowaniu” w magazynie. Wynajęta paleta musi stale pracować, czyli być stale zajęta.
W punkcie dystrybucyjnym palety podlegają selekcji na „dobre”, „uszkodzone” i „zniszczone”. Nasza paleta jako „dobra” pozostaje w poolu paletowym klienta i wróci do niego na każde
żądanie i „zawsze na czas”.
Palety „uszkodzone” jadą do Kozienic. Tam są naprawiane
w centralnym zakładzie EP Serwis i wracają producenta, np.
wody mineralnej.

A co z paletami, które uległy zniszczeniu i nie nadają się do
naprawy? Zgodnie z prawem, co najmniej 15% nowych opakowań drewnianych musi być poddane recyklingowi, a 55%
odzyskowi. W przypadku nieosiągnięcia tych wskaźników opłaty te wynoszą 4,35 zł od jednej palety. EP
Serwis utylizuje zniszczone palety, a z odzyskanego drewna produkuje prefabrykaty do produkcji nowych palet.
Wynajem palet proponowany
przez EP Serwis powoduje coraz
mniejsze zużycie drewna na
nowe palety. Czy takie samoograniczenie jest w interesie
producenta?
Odpowiedź na to pytanie jest
jedna – ochrona przyrody jest
w interesie nas wszystkich!
Pool paletowy EP Serwis z założenia ma być usługą tanią. Klienci EP Serwis nie będą zamrażać
swoich pieniędzy, kupując palety.
Nie będą martwić się o transport,
nie muszą zajmować się selekcjonowaniem i magazynowaniem palet. Nie
grozi im nadmiar ani niedobór palet dobrej
jakości.
Wynajęte palety będą docierać do nich zawsze
na czas!
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 Ideą systemu wynajmu palet jest hasło – „wyślij paletę i zapomnij”.

EP Serwis sp. z o.o.
Łuczynów 98 A
26-900 Kozienice
Tel./fax 048/ 614 46 10
www.epserwis.com.pl
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