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WPROWADZENIE

Palety 2020 – to wyjątkowy 
informator o rynku palet 
w Polsce, który jest znaczącą 
częścią w obrocie towaro-
wym, jako kluczowy element 
logistycznego łańcucha. To 
niezwykle konkurencyjny 
i wymagający rynek, zmu-
szający dostawców usług 
i produktów do ciągłego 
doskonalenia.

log4.pl/publikacje/palety

POOLE PALETOWE 
W POLSCE
Obrót towarowy realizowany jest na 
wielu nośnikach transportowych, udział 
palet zgodnych z kartą UIC 435–2 stale 
rośnie za sprawą rozwoju otwartego 
poolu oraz coraz większą aktywnością 
pooli zamkniętych. Gospodarka po-
trzebuje nośników dla towarów, tego 
w coraz większych i szybszych przepły-
wach towarowych nie sposób pomi-
nąć. Zautomatyzowane procesy wyma-
gają nośników o wysokich jakościowo 
i stabilnych parametrach technicznych, 
rozwija się zatem rynek plastikowych 
nośników transportowych. Usługi wy-
najmu stają się znaczącym biznesem 
u każdego dostawcy czy producenta 
nośników transportowych.
Rozwój gospodarki przekłada się na 
rozwój rynku palet, szczególny wpływ 
ma rozwój e-commerce oraz sieci 
handlowych, które dyktują warunki do-

INFORMATOR 
O RYNKU PALET 
W POLSCE

stawcom palet. Sieci handlowe ciągle 
dywersyfikują dostawców nośników 
transportowych, korzystają zarówno 
z palet otwartych pooli oraz pooli za-
mkniętych tzw. kolorowych.
Otwarty pool paletowy tworzą dwaj 
nadawcy licencji działający na pol-
skim rynku, Polski Komitet Narodowy 
EPAL – posiadający według niektórych 
szacunków 90% rynku oraz Związek 
Producentów Europalet UIC – który 
posiada blisko 10% rynku. To bardzo 
szacunkowe wartości, niemniej po-
kazują stan tzw. „poolu białych Palet”, 
obie organizacje w równym stopniu 
dbają o jakość produkowanych przez 
zrzeszonych w tych organizacjach pro-
ducentów.
W obszarze pooli kolorowych to przede 
wszystkim CHEP – oferujący nośniki 
w kolorze niebieskim, LPR – oferują-
cy nośniki w kolorze czerwonym oraz 
nowy gracz na rynku NDHP – oferują-
cy nośniki w kolorze zielonym. Poole 
zamknięte to doskonałe rozwiązanie 
dla sieci handlowych i stałych dostaw 
łańcuchów logistycznych, gwarantu-
jące stabilne warunki obsługi. Rosnąca 
liczba sieci handlowych, a co za tym 
idzie większe zapotrzebowanie na spe-
cjalistyczną obsługę stwarza możliwo-
ści rozwoju rynku paletowego.
Palety plastikowe systematycznie 
zwiększają udział w rynku palet, to 
nośniki o wysokiej wytrzymałości 
i precyzji wykonania, przez co znajdują 
zastosowanie w systemach automa-

tycznego transportu wewnętrznego, 
w obszarach produkcyjnych i magazy-
nowych. To rynek wielu uznanych gra-
czy, mających ogromne doświadczenie 
i potencjał techniczny oraz technolo-
giczny, gwarantujący wysoka jakość 
produktów.
Rynek palet to także palety z kartonu 
oraz materiałów ekologicznych, bę-
dące istotnym uzupełnieniem oferty 
rynkowej, którą charakteryzuje duża 
różnorodność i dostosowanie oferty 
do aktualnego zapotrzebowania. To za-
potrzebowanie z każdym okiem rośnie, 
wraz z rosnącą gospodarką rozwijającą 
się w dużym tempie – jak na europej-
skie warunki.
Palety 2020 wpisują się w potrzebę 
informacyjną o tym dynamicznie roz-
wijającym się rynku nośników trans-
portowych, których wpływ na jakość 
transportu wciąż pozostaje lekcewa-
żona. Przedstawimy firmy o potencjale 
gwarantującym wysoką jakość świad-
czonych usług i produktów. 
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Trzystronicowa prezentacja 
z „paletową metryką firmy”, 
opisem firmy i prezentacją 
produktów. „Paletowa me-
tryka firmy” to wyróżniony 
większą czcionką nagłówek 
zawierający podstawowe 
dane teleadresowe oraz logo 
firmowe.

Opis zawiera podstawowe informacje 
o działalności firmy, istotne dla odbior-
ców „Informatora o paletach”. Metryka 
oraz opis zajmują łącznie półtorej strony 
prezentacji. Kolejne półtorej strony (trzy 
łamy) zarezerwowane jest na prezen-
tację trzech wybranych produktów lub 
usług oferowanych lub świadczonych 
przez prezentowaną markę. Tekst „pale-
towej metryki” i opisu winien zawierać:

PODSTAWOWE 
INFORMACJE

Nazwa firmy, adres, numer telefonu, 
adres strony internetowej, adres e-mail, 
numer KRS, data rozpoczęcia działalno-
ści na rynku.

LOGO
Plik graficzny w formacie AI, EPS, PDF 
lub PNG w wysokiej rozdzielczości.

USŁUGI
Opis oferowanych na rynku paletowym 
usług poolu otwartym lub zamkniętym.

CERTYFIKATY
Linki do stron z certyfikatami.
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PALETOWA 
METRYKA FIRMY

PLN NETTO

CENA:

3000
METRYKA

LOGO

OPIS FIRMY:
3500 ZNAKÓW

Adres: …
Numer telefonu: …
Strona internetowa: …
Adres e-mail: …
KRS: …
Data rozpoczęcia działalności: …
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DOBRE PRAKTYKI
Prezentacja działań firmy w zakresie do-
brych praktyk biznesowych, w kontak-
tach wewnętrznych oraz zewnętrznych 
dotyczących przestrzegania zasad kultu-
ry biznesowej. Społeczna odpowiedzial-
ność biznesu – przykłady osiągnięć, linki 
do stron opisujących działania.
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METRYKA

FOTOFOTO

OPIS PRODUKTU:
1500 ZNAKÓW

OPIS PRODUKTU:
1500 ZNAKÓW

PRODUKT 3PRODUKT 2
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TRZECIA STRONA

METRYKA

FOTO

OPIS PRODUKTU:
1500 ZNAKÓW

PRODUKT 1
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DRUGA STRONA

OFERTA: METRYKA

PALETA PRODUKTÓW
Wachlarz produktów dedykowanych 
poszczególnym branżom np: spożyw-
cza; automotive; przetwórstwo itp.
Należy dostarczyć opis trzech promo-
wanych produktów wraz ze zdjęciem. 
Zdjęcie powinno mieć proporcję kwa-
dratową i minimalny wymiar 800 × 800 

06 pikseli. Tekst opisu produktów powi-
nien liczyć nie więcej, niż 1600 zna-
ków ze spacjami każdy. Zachowanie 
zalecanej objętości tekstów jest ważne, 
a przekroczenie dopuszczalnej liczby 
znaków może oznaczać konieczność 
skrócenia nadesłanej treści lub jej zre-
dagowania.
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OFERTA: ARTYKUŁ

ARTYKUŁ 
SPONSOROWANY
Tym z Państwa, którzy wolą 
zaprezentować się bardziej 
przekrojowo, proponujemy 
publikację w formie artykułu 
sponsorowanego. Aby skorzy-
stać z tej możliwości, należy 
przygotować tekst artykułu 
o długości 5900 znaków ze 
spacjami oraz przesłać maksy-
malnie cztery fotografie.

Domyślnie zdjęcia powinny mieć pro-
porcję kwadratową i minimalny wymiar 
800×800 pikseli. Łącząc dwa pola na fo-
tografię w jedno panoramiczne, można 

umieścić pod tekstem zdjęcie w ukła-
dzie horyzontalnym z proporcją 2,15:1. 
Należy mieć na względzie, że w takim 
przypadku maksymalna liczba fotografii 
do umieszczenia w artykule spada:

 � do trzech (jedno panoramiczne + 
dwa kwadratowe)

 � lub do dwóch (dwa panoramiczne).
Rezygnując z jednego zdjęcia mogą Pań-
stwo wydłużyć artykuł o 690 znaków ze 
spacjami, co maksymalnie pozwala uzy-
skać 8660 znaków w przypadku rezygnacji 
ze wszystkich fotografii. Liczba zdjęć w tek-
ście nie ma wpływu na cenę. 

METRYKA METRYKA

FOTO FOTOFOTO FOTO

TEKST:
5900 ZNAKÓW

+
MAKS. 4 ZDJĘCIA
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PLN NETTO
3000
CENA:
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REKLAMA I FOTOGRAFIA

REKLAMA
CAŁOSTRONICOWA

REKLAMA
CAŁOSTRONICOWA

FOTOGRAFIA
OKŁADKOWA

Reklama całostronicowa to 
znakomity sposób na po-
kazanie Państwa produktu 
lub marki w sposób dający 
Państwu całkowitą swobodę 
ekspresji.

Wymogi techniczne:
 � format A4, spady niewymagane
 � rozdzielczość grafik rastrowych 

minimum 144 dpi
 � plik PDF, AI, EPS, JPG lub TIFF

Istnieje możliwość umiesz-
czenia Państwa fotografii na 
okładce wydania magazynu 
„Palety”.

Wymogi techniczne:
 � szerokość min. 1190 pikseli
 � wysokość min. 1200 pikseli
 � plik JPG lub TIFF

PLN NETTO
3000
CENA:

+ 1000 ZŁ ZA REKLAMĘ NA II STRONIE

PLN NETTO
5000
CENA:
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FORMULARZ

     

FORMULARZ 
ZAMÓWIENIA

WYDAWCA
Log4.pl Andrzej Szymkiewicz
ul. Szarych Szeregów 27/28

60-462 Poznań
NIP: 9720481162

REGON: 634238765

NAZWA FIRMY

INNE

ZAMAWIAM:

ULICA

KOD POCZTOWY FAKS

E-MAIL

BRANŻA

MIEJSCOWOŚĆ

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA SŁOWNIE

PLN NETTO + VAT

NIP

TERMIN PŁATNOŚCI

PIECZĘĆ FIRMOWA

DATA I PODPIS

TELEFON

MODUŁ REKLAMOWY WIELKOŚĆ
CENA

JEDNOSTKOWA
RABAT WARTOŚĆ

Razem wartość zamówienia netto:

Wypełnij na
komputerze

Ostempluj 
i podpisz

Prześlij pocztą,
mailem (skan) 

lub faksem

Wydrukuj


