
 
 
 
 

EPAL na Češkem na poti uspeha 

Praga/Düsseldorf, 1. augusta 2014 

Die European Pallet Association e.V. (EPAL) je okrepil pozicijo na Češkem: licencirani 
češki izdelovalci so v prvem kvartalu 2014 povečali svojo proizvodnjo EPAL-palet za 
25 procentov glede na prvi kvartal leta 2013. Vrhu tega se je od prvega paletnega 
simpozija v Češki republiki v novembru 2013 povečalo število obratov pridobiteljev 
licence na osem proizvajalcev in popravljalcev.  

„Številke pokažejo, da smo mi na Češkem na pravi poti. Sprejemljivost in akceptanca EPAL-
Euro palete v gospodarstvu se povečuje, ker uporabniki vedo, da so le-te neomejeno 
izmenljive in neodvisno kontrolirane “, ocenjuje Leibrandt, CEO EPAL-a razvoj v Češki 
republiki. Visoka kakovost EPAL-Euro palet je podjetnike prepričala. Z nenapovedanimi 
kontrolami pri proizvajalcih in popravljalcih s strani neodvisne kontrolne družbe Bureau 
Veritas zagotavlja EPAL kakovostne palete. Poleg tega je EPAL vzdržuje tesen stik s 
češkimi carinskimi oblastmi, da bi se tako trg zaščitil pred ponaredki. 

Dana Babusikova reprezentira EPAL na Češkem  

EPAL hoče izkoristiti dober gospodarski razvoj in veliko zaupanje na trgu, ter forsirati 
nadaljnje razgovore s potencialnimi pridobitelji licence. Pri tem ga od prvega julija podpira 
Dana Babusikova. Kot EPAL-reprezentantka na Češkem je sogovornik in kontakta oseba 
za pridobitelje licenc in navezuje nove kontakte. „Veselim se tega, EPAL na Češkem še 
naprej širiti“, pove Dana Babusikova, ki je bila do sedaj dejavna v združenju 
izdelovalcev/popravljalcev palet AVOP, ki je v tej branži odlično prepleteno. V okviru te nove 
funkcije bo med ostalim pripravila drugi paletni simpozij, kateri je planiran za drugo jesen.  

V kratkem bo poleg tega nova spletna stran nudila češkim uporabnikom in pridobiteljem 
licence vsakovrstne informacije okrog EPAL-Euro palete in odprtega poola za izmenjavo 
standardiziranih palet.  

EPAL razširja svoj anganžma v vzhodni Evropi  

V teku pozitivnega razvoja na Češkem in uspešnega paletnega simpozija na Madžarskem 
dne 5. junija 2014 hoče European Pallet Association močneje in okrepljeno ujeti korak v 
vzhodni Evropi. Tudi na Hrvaškem je na primer planiran dan za uporabnike palet.  

 

http://www.epal.eu/

