
Efficiency delivered. Simple.



Dobrý den!

“Dovolte, abychom Vám představili 
GOPALL. 

Systém, který pro Vás rozvíjíme tak, 
abyste mohli zapomenout na 
problémy s paletami“ 

Generální ředitel



GOPALL je nástroj pro řízení paletového 
hospodářství, který Vám přinese:

• Významnou úsporu nákladů
• Odstranění neefektivních procesů
• Omezení uhlíkové stopy



PŘÍMÁ VÝMĚNA 
PALET

Palety jsou směňovány 
přímo v momentu předání 
zboží mezi partnery. Běžně 
jsou používané palety 
standardu EPAL/ UIC.

PALETOVÉ KONTO
(SALDO)

Partneři mezi sebou evidují
paletovou bilanci, kterou si 
pravidelně odsouhlasují. 
Redistribuce palet probíhá dle
potřeby partnerů.

UZAVŘENÝ PALETOVÝ 
POOLING

Pool operátor řídí a udržuje 
vlastní zásobu palet, ty pak 
poskytuje svým zákazníkům. 
Některé aktivity řeší namísto 
zákazníka.

Decentralizované řešení, 
které kombinuje hlavní 
silné stránky stávajících 
systémů skrze vlastní 
bezkonkurenčně hustou 
síť opřenou IT zázemí.

Současná řešení 
paletové výměny



Operativní model GOPALL 

maximalizuje naši efektivitu. 

Díky tomu jsou naše ceny 

vysoce konkurenceschopné, 

což Vám umožní ušetřit náklady. 

Úspora nákladů

Naše strategická partnerství 

nám umožňují udržovat palety 

na konzistentní úrovni. Díky 

tomu vrácíme palety stejné 

kvality, jako ty, které dodáváte.

Kvalita palet

Naše platforma pracuje s 

klasickými  směnitelnými 

(EPAL/UIC) paletami. Díky tomu 

můžete kdykoliv začít, přerušit 

nebo obnovit využítí GOPALL.

Flexibilita služby

Náš cíl je, abyste na palety 

mohli zapomenout, proto 

potřebujeme jen minimální 

součinnost. Zároveň se snažíme 

procesy automatizovat.

Jednoduchost

Logisticky funguje náš model 

tak, že převážíme maximální 

objemy palet na minimální 

vzdálenosti. Díky tomu je 

uhlíková stopa nejmenší možná.

Omezení CO2



Porovnání běžného systému a GOPALL

Vs.



Momentální velikost sítě 
GOPALL

7

120
aktivních

Retail a Service 

GOPALL Pointů



Retail
GOPALL Point

Distribuční centrum/ sklad řetězce
Pouze Drop-off* služba

Service
GOPALL Point   

Logistická firma, výrobce palet, kdokoliv
Všechny nabízené služby GOPALL   

(Drop-off, Pick-up, Pallet upgrade, Pallet
rent)

Funkce: 

EFEKTIVITA A ŠKÁLA

páteřní vrstva GOPALL sítě, nejvyšší přidaná 
hodnota pro zákazníky

Funkce: 

POKRYTÍ A DALŠÍ SLUŽBY

Geografické vykrytí “slepých” míst, další 
služby pro specifické potřeby

* Služba Drop-off znamená odložení palet na sběrný GOPALL účet bez výměny palet, čekání a dalších neefektivních aktivit .



Omezení CO2 stopy 
svozů palet o více
než

Díky síti GOPALL Pointů jsou naše přepravy
vysoce efektivní, a tak Vaši uhlíkovou stopu
omezíme na nevyhnutelné minimum!

70%



Paletový pooling Paletová výměna

Volně směnitelné palety - využitelnost

Dodatečné služby/ produkty

Efektivní relokace palet
(náklady/ CO2 emise)

Možnost přejít na jiný paletový model

Transparentnost nákladů, poplatků

Konzistentní kvalita palet

Cena služby / náklady systému

Porovnání
systémů

1,0€ – 1,5€ 2,0€ – 3,5€* 1,0€ –5,0€*

* Zdroj: informace sdělené v rámci obchodních jednání



Pro koho je systém GOPALL?

Palety jsou 
problém

• Volatilita nákladů a jejich 
netransparentnost

• Palety jsou lákavé pro černý 
trh (výkupy, řidiči kamionů,...) 

• Značné náklady na udržování 
přehledu o paletách (salda,...)

• Atd., atd., atd., ...

Outsourcing je 
dobrý nástroj

• Eliminace zbytečných rizik / 
přenesení na partnera

• Čistá hlava na produktivní a 
strategické aktivity

• Fokus – palety vážou spoustu 
nákladů, energie a času, ale 
zároveň nevytváří žádnou 
přidanou hodnotu

Uzavřený pooling
je příliš drahý

• Vysoký nákladový základ 
operativního modelu (např. 
provoz servisních středisek) 
nutí poolingové společnosti 
do vysokých cen zákazníkům

• Management poolingových
firem je motivován především 
dosahováním vysoké marže



Máte další dotazy? 
Neváhejte se ozvat

Jan Budai
Country Manager CZ

budai@gopall.com

+420 777 030 444 

www.gopall.com

Úspora nákladů
Už žádné zbytečné převážení prázdných palet

Promyšlená logistika
Síť GOPALL Pointů tam, kde přináší největší 
efektivitu přeprav

Jednoduché účtování
Paušální poplatek bez skrytých příplatků nebo složitých
netransparentních výpočtů

Ulehčení práce řidičů
S GOPALL řidič dělá výhradně to, co je jeho hlavní úkol –
převáží zboží od dodavatele k zákazníkovi. Nic navíc.

Minimalizace emisí CO2
Méně kilometrů = méně vyprodukovaných uhlíkových emisí


