
„Ponad roczna współpraca pomiędzy firmą Sokpol a IPP Pooling w zakresie 
wynajmu palet układa się pomyślnie. Warto zwrócić uwagę na jej transparent-
ność, jak  i efektywność. Każda ze stron ma określone zadania oraz cele, 
a dzięki partnerskiemu podejściu możemy je z sukcesem realizować." 

Sokpol jest jednym z liderów produkujących marki własne dla klientów 
europejskich.



Wiele przedsiębiorstw zarówno w Polsce, jak i na całym świecie mierzy się 
z problemem wymiany palet. Jeżeli firma posiada własne palety, często poja-
wiają się trudności wynikające z ich rotacji na co dzień. Dzieje się tak w sytu-
acji, gdy za sprawą procesów transportowych wszystkie palety są w danym 
momencie w użyciu. Dlatego też pooling paletowy świadczony przez IPP 
pozwala problem związany z niedostępnością odpowiedniej liczby palet 
skutecznie rozwiązać, a także usprawnić ich wysyłkę do oraz odbiór od klien-
tów. Firmy coraz częściej podejmują decyzję o zmianie polityki - zamiast kupo-
wać palety na własność, decydują się na ich wynajem. Pozwala to podnieść 
jakość oferowanych usług oraz zwiększyć elastyczność łańcucha dostaw. 

 „Firma IPP oferuje punktualność 
oraz szybki czas realizacji dostaw. 
Składując nasz asortyment na pale-
tach IPP mamy pewność, że towary 
będą miały solidną podstawę - 
paletę, którą nasi klienci wykorzy-
stają dalej w łańcuchu dostaw do 
finalnego odbiorcy, a więc konsu-
mentów." 
- mówi Damian Jagoda, Kierownik 
Działu Logistyki w firmie Sokpol. 



Współpraca, która odbywa się na partnerskich zasadach przynosi szereg 
korzyści odczuwalnych przez firmę w bieżącej działalności, ale również daje 
możliwość spokojnego planowania kolejnych lat udanej współpracy. Niezwy-
kle istotna i komfortowa jest w biznesie sytuacja, gdy kooperanci wyznają 
wspólne wartości, którymi kierują się w codziennej pracy. 
Proekologiczne nastawienie przedsiębiorstw w najbliższych latach na pewno 
będzie rosło w siłę. Dlatego też już dziś warto zadbać o to, żeby przedsiębior-
stwa, z którymi podejmuje się współpracę wdrażały i rozwijały działania 
mające na celu ochronę środowiska naturalnego.Warto dodać, że wynajem 
palet zamiast ich zakupu pozwala na skuteczną ochronę środowiska natural-
nego.  

„Ekologia jest dla nas ważna, a wybór IPP pozwala spełniać cele firmy Sokpol. 
Dzięki kooperacji jesteśmy w stanie realizować politykę zero waste. Wynajem 
palet ma bowiem pozytywny, proekologiczny wpływ na środowisko. Palety są 
wielokrotnego użytku i można je używać w różnych łańcuchach dostaw. 
Myślimy nie tylko o sytuacji tu i teraz, ale również mamy na celu przyszłość 
środowiska naturalnego. 
W najbliższym czasie planujemy rozszerzyć współpracę z IPP i zwiększyć 
asortyment, który będzie dostarczany za pomocą brązowych palet." 
- podsumowuje Damian Jagoda, Kierownik Działu Logistyki firmy Sokpol. 
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„Partnerskie podejście przyczynia się do otwartego kontaktu.Czujemy, jakby 
firma IPP znajdowała się 'tuż obok, za płotem' - wymiana informacji oraz reali-
zowanie wspólnych celów jest bardzo szybkie." - mówi Damian Jagoda z firmy 
Sokpol. 

Kooperanci, którzy wybierani są do współpracy przez firmy działające na rynku 
od kilkudziesięciu lat muszą dotrzymywać im kroku w każdej sytuacji. Nie bez 
znaczenia dla udanej współpracy pomiędzy IPP Pooling oraz Sokpolem jest 
bezproblemowa dostępność palet, jak i możliwość szybkiej realizacji zamó-
wienia wynikająca ze ścisłej współpracy z oddelegowanymi pracownikami, 
którzy opiekują się klientem z ramienia IPP. 




