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IPP POOLING

Od prawie roku polskie firmy 
mogą korzystać z charakte-
rystycznych ceglano-brązo-
wych palet znanej w Europie 
spółki IPP Pooling. Ekspert 
na rynku wynajmu skrzyń 
i palet rozpoczął działalność 
w naszym kraju w trudnym, 
ale paradoksalnie odpo-
wiednim momencie – kiedy 
rynek logistyczny, dotknięty 
pandemią COVID-19, potrze-
bował nowych, innowacyj-
nych i elastycznych rozwią-
zań. Co skłania zarówno 
lokalne firmy oraz oddziały 
międzynarodowych korpo-
racji do korzystania z usług 
IPP? Odpowiedź jest prosta: 
trwałe produkty, elastyczna 
obsługa spełniająca oczeki-
wania klienta oraz przejrzy-
sta oferta.

JAKOŚĆ WPISANA W DNA 
PRZEDSIĘBIORSTWA

Pandemia COVID-19 nie wpłynęła aż 
tak negatywnie, jak oczekiwano na 

łańcuchy dostaw w Europie – branża lo-
gistyczna wyszła z problemów obronną 
ręką. Zmieniły się jednak warunki pro-
wadzenia biznesu. Przedsiębiorstwa 
szukają rzetelnych partnerów oraz efek-
tywnych, ale też elastycznych rozwią-
zań. Pandemia wzmocniła też nowy 
trend: zastępowanie kupna sprzętu, 
wypożyczaniem, czyli pobudziła eko-
nomię współdzielenia. W nowe trendy 
doskonale wpisuje się oferta ekspertów 
na rynku wypożyczania skrzyń i palet, 
firmy IPP Pooling, która rok temu we-
szła do Polski i szybko zyskała uznanie 
oraz zaufanie klientów. IPP jest firmą 
rodzinną o długiej tradycji. Funkcjonuje 
jako część Faber Halbertsma Group, 
jednego z największych w Europie 
producentów palet, którego początki 
sięgają roku 1891 r.
IPP jako operator poolingowy, rozwija-
jący swoje struktury na polskim rynku, 

oferuje zamknięty obieg palet w cha-
rakterystycznym ceglano-brązowym 
kolorze, a wraz z nim innowacyjne 
i przejrzyste zasady wynajmu opako-
wań. Spółka stawia przede wszystkim 
na jakość, bo jak mawia Eric Schro-
ver, Chef Commercial Officer w IPP 
Pooling, wysokie standardy wpisane 
są w DNA przedsiębiorstwa. Oferowane 
przez nie palety zdecydowanie różnią 
się od standardowych palet, gdyż są 
mocniejsze. Typowa paleta podczas 
intensywnego używania jest w stanie 
wytrwać bez gruntownej naprawy 
zaledwie rok. – Konstrukcja palet wie-
lokrotnego użytku, które my oferujemy 
jest bardzo trwała. Mają one średnio 
10-letni okres eksploatacyjny – infor-
muje Konrad Robak, Senior Business 
Development Manager w IPP Pooling.

NIE DZIAŁAMY NA SKRÓTY
Wraz z dużą wytrzymałością palet, 
klienci IPP otrzymują też wysoką 
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wydajność. Natomiast w razie uszko-
dzenia palety mogą liczyć na jej 
szybką wymianę. Kiedy paleta tra-
fia do naprawy, jest drobiazgowo 
sprawdzana zanim ponownie trafi 
do obiegu. – Nie działamy na skróty. 
Każdą paletę naprawiamy zgodnie 
z jej specyfikacją. Klient ma pew-
ność, że otrzymał nośnik, który został 
przez niego zamówiony. My po pro-
stu dostarczamy to, do czego się 
zobowiązaliśmy – podkreśla Tomasz 
Sączek, dyrektor zarządzający w IPP 
Pooling. – Przywiązujemy dużą wagę 
do śledzenia palet, zarządzania nimi 
oraz do usług renowacyjnych. Dbamy 
też o zrównoważone pozyskiwanie 
surowców, aby oferować palety eko-
logiczne. I dbamy o recykling odpa-
dów – dodaje Tomasz Sączek.
Klientami IPP Pooling są firmy z branży 
FMCG, DIY, sieci handlowe oraz firmy 
przemysłowe. Wśród nich są zarówno 
lokalne podmioty, jak i duże, między-
narodowe koncerny. Oferta IPP jest na 
tyle różnorodna, że każde przedsiębior-
stwo znajduje rozwiązanie idealne dla 

siebie. Tym bardziej, że jest to oferta 
wyjątkowo przejrzysta, oparta o prostą 
zasadę. – Usługobiorca składa zamó-
wienie, a resztą, łącznie z dostarcze-
niem palet, odbiorem po usłudze, sor-
towaniem, kontrolą ich stanu, naprawą, 
a w przypadku zużycia – utylizacją, 
zajmuje się operator, czyli IPP Pooling. 
W całym procesie klient nie musi się 
angażować, a dzięki temu zyskuje to, 
co najważniejsze w biznesie – czas – 
opowiada Tomasz Sączek.

TRZY OPCJE DO WYBORU
IPP oferuje trzy modele wypożycza-
nia w systemie przewozowym – są 
one podobne do siebie, ale są też 
między nimi pewne różnice. Pierw-
sza opcja nazywa się „Przewóz 
w jedną stronę”. Można ją określić 
jako opcję „full service”. IPP dostarcza 
palety w dowolne miejsce i odbiera 
je z dowolnego wskazanego miejsca. 
Klienci nie muszą odwozić palet ani 
martwić się o ich stan. Ewentualne 
uszkodzenia IPP naprawi w dedyko-
wanym centrum serwisowym, zanim 

palety trafią ponownie do systemu 
wypożyczania.
Drugą opcją jest „Bezpośrednia 
dostawa”. Jeśli przedsiębiorca wybie-
rze bezpośredni wynajem, za obieg 
palet nadal będzie odpowiadało IPP, 
ale w tym wypadku palety nie przejdą 
przez centrum serwisowe, czyli nie 
będzie kontroli ich jakości. Ta opcja 
będzie tańsza od poprzedniej.
Trzecią i najtańszą opcją jest „Bez-
pośredni odbiór”. W ramach tego 
wariantu współpracy, klienci IPP sami 
odbierają palety bezpośrednio od 
klienta detalicznego, którego wskaże 
operator poolu paletowego. Spółka 
IPP dostarcza adres i zagwarantuje, że 
w danej lokalizacji będzie oczekiwała 
wymagana liczba palet. W tej opcji 
także nie ma sprawdzenia palet w cen-
trum serwisowym.

OPŁATA DOBOWA – 
PROŚCIEJ SIĘ NIE DA
Ponieważ istotą oferty IPP Pooling jest 
prostota, spółka zaoferowała, poza 
tradycyjnym modelem rozliczania (za 
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wykonywane operacje logistyczne) 
możliwość rozliczania się z nią w syste-
mie dobowym. W tym modelu usługa 
zaczyna być naliczana w chwili, kiedy 
klient otrzyma palety, a wynajem palet 
kończy się wraz z ich zwrotem. W opła-
cie dobowej uwzględnione zostały 
wszystkie koszty – nie ma żadnych 
dodatkowych opłat. – Klienci płacą 
tylko za czas korzystania z palety lub 
ze skrzyni, którą wynajęli – informuje 
Tomasz Sączek, dyrektor zarządzający 
w IPP Pooling. – Zgodnie z filozofią 
naszej firmy, usługi są przejrzyste, 
a ceny jasno określone. Oferujemy też 
proste, zrozumiałe fakturowanie. Cho-
dzi nam przede wszystkim o satysfakcję 
klienta – twierdzi Tomasz Sączek.

IPP Pooling rozpoczyna drugi rok obec-
ności w Polsce. Nasz kraj jest pierwszym, 
od którego spółka rozpoczęła ekspan-
sję na Europę Środkowo-Wschodnią. 
Ambitny plan uruchomienia usług 
w pozostałych krajach regionu zosta-
nie szybko urzeczywistniony, ponieważ 
firma dostosowuje się do zmian, które 

zachodzą w logistyce i całej gospo-
darce. IPP stawia na automatyzację 
zarządzania paletami oraz skrzyniami, 
przy zachowaniu najwyższych wyma-
gań jakościowych oraz przy doskonałej 
obsłudze klienta. 

www.ipp-pooling.com/pl

Klientami IPP Pooling są firmy z branży FMCG, 
DIY, sieci handlowe oraz firmy przemysłowe. Wśród 

nich są zarówno lokalne podmioty, jak i duże, 
międzynarodowe koncerny. Oferta IPP jest na tyle 

różnorodna, że każde przedsiębiorstwo znajduje 
rozwiązanie idealne dla siebie
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