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Euro Pool System (EPS) i La Palette Rouge (LPR) razem świętują 25 lat działalności 
 

Wybór partnerów oferujących opakowania zwrotne 
to świadoma inwestycja w zrównoważoną 

przyszłość 
 

Dwie dywizje, które powstały w tym samym roku, wymieniają się specjalistyczną 
wiedzą i doświadczeniem dotyczącą wynajmu opakowań. Składane skrzynki 
wielokrotnego użytku EPS stały się standardowymi opakowaniami stosowanymi w 
łańcuchu dostaw świeżych i pakowanych produktów spożywczych. Firma LPR, dzięki 
swojemu innowacyjnemu systemowi poolu paletowego, zajmuje wiodącą pozycję w 
sektorze dóbr szybkozbywalnych. Wymieniając wiedzę, doświadczenia i pomysły 
pomiędzy sobą oraz swoimi klientami, EPS i LPR tworzą w swoim całym łańcuchu 
usług, przestrzeń dla innowacji i synergii. Oba oddziały pragną podziękować swoim 
klientom za zaufanie i współpracę w ciągu ostatnich 25 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS 
“Nasza historia rozpoczęła się w 1992 roku, kiedy firmy zajmujące się wynajmem opakowań i 
należące do domów aukcyjnych w Holandii, Belgii i Niemczech zdecydowały się zakończyć 
impas związany z brakiem efektywności opakowań świeżych produktów spożywczych. 
Podjęły w tym zakresie współpracę i opracowały standardową formę opakowania dla 
owoców i warzyw” wyjaśnia Dirk Vercammen, Regionalny Dyrektor ds. Europy Zachodniej w 
Euro Pool System.  
 
LPR 
Pod koniec 2011 roku, Euro Pool System zakupił LPR, powiększając w ten sposób zakres 
produktów i usług logistycznych oferowanych swoim klientom detalicznym. 
"Firma LPR jest obecnie uznawana za głównego specjalistę w zakresie poolu paletowego 
przez liderów z sektora dóbr szybkozbywalnych. Do punktu, w którym obecnie jesteśmy, 
dotarliśmy dzięki intensywnej pracy, zaufaniu i lojalności naszych klientów oraz naszym 
wysokim wymaganiom w zakresie jakości, w szczególności jednak dzięki codziennemu 
zaangażowaniu naszych pracowników”, mówi Xavier Goube, Dyrektor Zarządzający LPR. 
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Euro Pool Group 
Zasoby obu firm, dzięki współpracy w ramach Euro Pool Group, ulegają połączeniu, co 
sprzyja powstaniu synergii korzystnej dla klientów. Grupa obsługuje klientów w 35 krajach 
oraz 70 centrach serwisowych, co oznacza, że w obrębie całego łańcucha miliony skrzynek i 
palet ulegają przemieszczaniu, dzięki czemu do sklepów spożywczych dostarczane są 
(świeże) produkty spożywcze a ich uszkodzenie ulega ograniczeniu do minimum. Obrót w 
2016 roku wyniósł 500 milionów Euro i wygenerowało go około 1000 osób. „Jesteśmy dumni 
z naszej historii, produktów, osiągnięć i naszego lojalnego i zaangażowanego zespołu”, mówi 
Gerjo Schering, CEO Euro Pool Group. „Dlatego jesteśmy szczęśliwi, że możemy pomóc 
naszym partnerom w rozwoju zrównoważonego łańcucha dostaw świeżych produktów 
spożywczych. Wybór opakowań zwrotnych oznacza świadomy wybór zrównoważonego 
łańcucha dostaw.” 
 
A przyszłość? 
Nadal istnieją duże możliwości rozwoju i Euro Pool Systems jest zdeterminowany, żeby 
utrzymać ten kierunek „Stworzyliśmy produkt i system, który sprawdzi się w przyszłości. 
Działalność obu dywizji opiera się na zasadzie ’circular economy’. Zrównoważony rozwój 
stanowi naszą podstawową wartość. Dlatego, uważamy, że coraz więcej firm obecnych na 
rynku skorzysta z naszej metody poolu, ograniczając emisję CO2, zapobiegając marnowaniu 
żywności oraz tworząc lepszy świat dla przyszłego pokolenia. Nasze cele są jasno określone i 
jesteśmy gotowi na to, co przyniesie przyszłość”, podsumował Gerjo Schering.  
 
Najważniejsze wydarzenia w historii EPS i LPR  
 
1992   Utworzenie Euro Pool System (EPS) w krajach Beneluksu i Niemczech przez  
                          domy aukcyjne  
  Utworzenie La Palette Rouge (LPR) w Tuluzie 
1997 Opracowanie składanej skrzynki przez EPS (po złożeniu - objętość mniejsza do 

86%) 
1997 – 2017 Preferencje wobec skrzynek EPS w Europie i poza jej granicami. Otwarcie filii 

w Hiszpanii, Francji, we Włoszech, Republice Czeskiej, Słowacji, Wielkiej 
Brytanii, Grecji, na Węgrzech, w Polsce i w Południowej Afryce.  
Firma LPR rozwija swoją działalność w Europie wraz z otwarciem filii w krajach 
Beneluksu, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Włoszech i 
w Polsce.  

2011  EPS kupuje firmę zajmującą się poolem z siedzibą we Francji  

2017 Grupa EPS z dumą obejmuje pozycję lidera w Europie z obrotem wynoszącym 
ponad 322 milionów Euro rocznie i 963 milionami ruchów w 30 krajach.  
LPR uzyskuje obrót ponad 200 milionów Euro rocznie przy 80 milionach 
ruchów paletowych w 14 krajach.  

 
www.europoolsystem.com  
www.lpr.eu 
www.europoolgroup.com 
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