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Evropsko paletno združenje – European PalletAssociation e. V. (EPAL) 
 

Tiskovno sporočilo 

 

EPAL starta z radijsko oddajo 

 

          Dusseldorf, 2. oktobra 2014 
 
Evropsko paletno združenje - European Pallet Association e.V. (EPAL) je pričelo sodelovati z 
internetno radijsko postajo ET-RADIO.de iz Nemčije. Program o Euro paletah bo v oddaji na sporedu 
dne 6. oktobra 2014 ob 19 uri. Pod naslovom „Genialno enostavno – enostavno genialno: oddaja o 
EPAL-Euro paleti" nudi tedensko novi format praktičnih nasvetov o vsem okrog Euro palete in 
informacije iz zakulisja največjega odprtega poola za izmenjavo standardiziranih palet na svetu. 
 
Oddaja bo producirana v tesni kooperaciji z internetno radijsko postajo „ET-RADIO.de - 
TVOJ EUROTRANSPORT RADIO" in je naravnana na uporabnike palet, poklicne voznike tovornih vozil in 
poslušalce iz celotne branžne dejavnosti transporta in logistike. „Preko medija internetnega radia bomo 
povsem blizu uporabnikov EPAL-Euro palete. Oddaje bodo posredovale poslušalcem koristne informacije 
za dnevno rokovanje in manipulacijo z Euro paleto in hkrati pripovedovale napete zakulisne zgodbe. Na ta 
način bodo lahko uporabniki palet in poklicni vozniki tovornih vozil med vožnjo osvežili svoje znanje o 
EPAL-nosilcih tovora. Ta znanja lahko uporabijo na primer na klančini takoj ob naslednji dostavi pošiljke", 
pojasni Martin Leibrandt, CEO EPAL-a. 

Radijsko postajo ET-RADIO.de lahko spremljate preko stacionarnih internetnih radijskih aparatov in 
osebnega računalnika ali med potjo z aparati Smartphone, Laptop, Tablet oz. Netbook. Oddajo vodi ET-
programski direktor Andre Sahorn. V svojih reportažah, intervjujih, poročilih in povezavah v živo bo šel 
moderator in nekdanji poklicni voznik tovornega vozila med ostalimi vprašanji tudi do dna vprašanju „kako 
funkcionira EPAL-sistem izmenjave palet?" in „kako razpoznamo ponarejene palete?"! Vsakokratne 
enourne oddaje bodo mešanica šestih besednih govornih prispevkov in glasbe iz petih desetletij glasbene 
zgodovine. „EPAL-Euro paleta je zgodba o uspehu, katere si ni več mogoče odmisliti iz transporta. Zato se 
zelo veselim tega velikega tematskega področja – bo zelo informativno, zabavno in napeto ", izjavi Andre 
Sahorn. 
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Aktualna izdaja oddaje „Genialno enostavno - enostavno genialno: oddaja o EPAL-Euro paleti" bo 
oddajana vsakokrat v ponedeljek ob 19 uri in bo takoj nato vsak dan ponovljena. 

Poslušalci lahko ponovno spremljajo oddajo v torek ob 15 uri, sredo ob 11 uri, četrtek ob 7 uri in v petek ob 
3 uri. Najave in nadaljnje informacije o oddaji lahko dobite na internetni strani www.ET-RADIO.de/EPAL. 

 
 
O EPAL-u: 
EPAL European Pallet Association je leta 1991 ustanovljeno krovno združenje licenciranih proizvajalcev in 
popravljalcev EPAL/EUR lesenih ravnih palet in jeklenih boks palet. Od 1. Augusta 2013 se lahko Euro palate 
proizvajajo in popravljajo izključno v okviru EPAL licence z vžganim znakom „EPAL v ovalu" na vseh štirih vogalnih 
kockah. EPAL je po vsem svetu odgovoren za stalno nespremenljivo kakovost EPAL-nosilcev tovora in ob tem stavi 
na zunanjo neodvisno kontrolo kakovosti. EPAL je s 14 Nactionalnimi komiteji, ki so zavezali nacionalni realizaciji 

EPAL-ciljev, zastopan v 19 državah. 

Nadaljnje informacije za novinarje: 
Pressekontakt EPAL 
AD HOC Presseservice 
Peter Westphal 
Berliner Strafe 107 
33330 Gutersloh 
Tel. +49 (0)5241-9039-12 
Fax: +49 (0)5241-9039-39 
E-Mail: westphal@adhocpr.de 
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