
Fondată în 1996, Pall-Ex, Reţeaua Nr. 1 de 
distribuţie mărfuri paletizate în Marea Britanie 
a devenit unul dintre liderii Europeni în 
materie de servicii logistice. După împlinirea a 
aproape 15 ani de excelenţă în supply chain, 
Grupul de Companii Pall-Ex activează acum 
şi în România. Prin modelul său inovativ de 
afaceri, compania lucrează alături de o reţea 
de transportatori şi distribuitori locali pentru 
a oferi un serviciu de livrare în 24 de ore a 
mărfurilor paletizate pe întreg teritoriul ţării.

Totul a început cu o simplă idee de moment 
ambiţioasă.

Aceea de a crea o reţea de distribuţie marfă 
foarte eficientă, de ultimă oră, cu un scop 
precis şi foarte prietenoasă cu mediul. 
Această reţea de distribuţie urma să devină 
un nou concept de referinţă în industria 
logistică.

Pe lângă acestea, folosind o forţă de muncă 
motivată şi entuziastă şi atrăgând ca membrii 
cei mai buni transportatori independenţi din 
Marea Britanie  - ce a rezultat?

Răspunsul este Pall-Ex, cea mai admirată, 
respectată şi premiată reţea de distribuţie 
marfă paletizată din Marea Britanie care este 
acum în dezvoltare rapidă şi în Europa.

La centrul conceptului Pall-Ex stă 
angajamentul şi determinarea de a oferi 
clienţilor noştri un raport cost - eficienţă de 
neegalat.

Acest aspect, mai presus decât orice 
altceva, ne-a asigurat poziţia de partener  
de distribuţie al multora dintre cele mai 
cunoscute brand-uri din Marea Britanie şi 
Europa.

Dezvoltarea propiei noastre tehnologii de 
ultima oră “ track and trace “ şi sistemul 
informatic de management stau la baza unui 
sistem IT solid care dă putere infrastructurii 
noastre şi oferă membrilor posibilitatea de 
a-şi administra afacerile eficient şi precis.

În prezent, flota Pall-Ex se află în creştere, 
atât în Marea Britanie cât şi în Europa 
Continentală. Marea Britanie, Polonia, Franţa, 
Ţările de Jos, Belgia, Spania, Italia şi Portugalia 
sunt toate “opriri de zi cu zi” pentru şoferii 
nostri iar Pall-Ex România este prima reţea de 
distribuţie mărfuri paletizate din Europa de 
Est!

În fiecare săptămână a fiecărei luni din fiecare 
an ajutăm la desfăşurarea mult mai facilă a 
afacerilor pe o piaţă globală.

A fost o călătorie plină de satisfacţii până 
acum - şi privind înainte sperăm ca voi să vă 
alăturaţi nouă pe drumul pe care îl urmăm.

Pall-Ex România - Calea 
ce te cheamă s-o urmezi!

Profilul Companiei

Parcursul de până 
acum ...
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Începând cu anul 1996, numele Pall-Ex 
a reprezentat punctul de referinţă în 
transportul rutier al mărfurilor paletizate 
din Marea Britanie iar aceasta devine 
treptat una dintre cele mai recunoscute 
rețele de pe drumurile de astăzi din 
Europa şi în curând şi din România. 

În urma experienţei acumulate în Europa 
lucrând cu mai mult de 200 membri ai 

rețelei și clienții lor, Pall-Ex a identificat 
mai multe modalităţi inovative de a 
răspunde la provocările cu care se 
confruntă membrii și clienții acestora.

Capacitățile extinse IT ale Pall-Ex 
România oferă o tehnologie de bază 
care este un aspect foarte valoros a 
parteneriatului dintre Pall-Ex, Membri şi 
clienţi.

       Livrări extrem de eficiente, la timp și  
       economice

       Ratele costurilor efective pentru  
       paleți Quarter, Half, Full şi Megafull

       Multi- Pall- prețuri competitive 
       pentru multiplele partide de marfă a     
       patru sau mai mulți paleți

       Livrare la domiciliu

Serviciile Reţelei

Megafull Pallet Full Pallet Half Pallet Quarter Pallet

lățime cm lungime cm  înălțime cm greutate kg

Mini Quarter 80 120 60 100
Quarter 80 120 60 175

Half 80 120 90 350
Full Light 80 120 200 400
Full 80 120 200 700
Megafull 80 120 220 1200

Dimensiuni paleţi
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În calitatea de client al reţelei Pall-Ex 
România, veţi avea acces la soluţii 
tehnologice de vârf pentru a vă ajuta 
pe Dumneavoastră şi pe angajaţii 
Dumneavoastră în a oferi un serviciu 
mai bun clienţilor şi în a administra 
distribuţia paletizată zilnică într-un mod 
mai eficient.

În centrul sistemului nostru IT este 
aplicaţia operaţională TWINE. Aceasta 
permite o serie de capacităţi funcţionale 
ce includ abilitatea de a produce avize de 
însoţire a mărfii, elemente de „Track and 
Trace” şi obţinere de POD-uri.

Folosind aplicația noastră “ Track and 
Trace” aveți posibilitatea de a vizualiza 
și lista documentația aferentă fiecărei 
partide de marfă care a fost livrată 
prin intermediul Rețelei Pall-Ex. În 
situația în care aveți nevoie rapid de 
documentația proprie confirmată 
în urma livrării, modulul “Track and 
Trace” vă oferă posibilitatea de a 
accesa aceste documente on-line cu 
posibilitatea descărcării direct în sistemul 
Dumneavoastră.

Inovaţie şi Tehnologie
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Din punct de vedere operaţional fiecare membru Pall-Ex România are capabilitatea 
de a controla toate elementele procesului de administrare a partidelor de marfă.  

 Paleţii sunt scanaţi pe linie de intrare şi de ieşire la fiecare membru

 Track and Trace detaliat şi sistem de mesagerie ce permit relaţii         

proactive cu clienţii

 Captură POD în timp real

 Captură imagini POD pentru toate tipurile de documentaţie de livrare

 Instalare şi administrare locală pentru utilizatori

Dacă aveţi deja o soluţie de administrare a distribuţiei şi transportului  şi sunteţi 
îngrijorat de costuri suplimentare, sistem duplicat sau probleme de training, nu 
trebuie să vă faceţi griji. Funcţionalitatea de import şi export al informaţiilor este un 
standard al TWINE şi cu un nivel minim de efort acesta va interacţiona cu aproape 
toate pachetele software.

Inovaţie şi Tehnologie
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“Am realizat că prin intermediul 
colaborării cu reţeaua Pall-Ex, avem 
mai multă flexibilitate din punctul 
de vedere al fluxului  livrărilor de 
la centrele noastre regionale de 

distribuţie. De asemenea avem totală încredere că 
oricând trebuie să distribuim bunurile rapid, Pall-Ex 
poate realiza acest lucru.”

Nick Hook, Head of Global Transportation, 
The Body Shop

“Prin intermediul modelului Pall-Ex am reușit să ne aprovizionăm toate 
magazinele folosind un serviciu de încredere și eficient din punctul de vedere 
al costurilor. Acest model inovativ de distribuție împreună cu serviciile locale 
excelente de asistență client s-au dovedit a fi o combinație de succes pentru 
distribuția produselor noastre.”

Steve Miles, Operations Manager
LUSH
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