
Efektívny systém výmeny paliet



Paletová výmena je 
problém!

„Prepravy s paletovou výmenou 
odmietam. Nechce sa mi riešiť logistika 
a preprava prázdnych paliet.“

— dvaja z troch opýtaných dopravcov



Čo je GOPALL?

Sieť bodov – GOPALL Point, v ktorých si 
môžu dopravcovia vyzdvihnúť alebo 
odovzdať prázdne EUR palety. 

Umožňuje vyrovnať paletový dlh v mieste 
nakládky a zbaviť sa prebytočných paliet 
v mieste vykládky.



Aktuálny stav siete

4

120
Aktívnych GOPALL Pointov

a ďalšie stále vznikajú.



Ako GOPALL funguje?

Na GOPALL Pointe v okolí 
nakládky si dopravca 

vyzdvihne prázdne palety

Na nakládke ich použije 
na paletovú výmenu a 
nevznikne mu dlh

Po vykládke dopravcovi 
naložia prázdne palety 

na vozidlo

Prebytočné palety pohodlne 
odovzdá v najbližšom 
GOPALL Pointe



Služby GOPALL Pointu

PRENÁJOM 
PALIET

Zapožičanie 
ľubovoľného počtu 

EUR paliet v 
požadovanej 

kvalitatívnej triede.

MANIPULÁCIA
S PALETAMI

Naloženie vozidiel, 
ktoré si prídu palety 

vyzdvihnúť.

Vyloženie vozidiel a 
prebratie paliet, ktoré 

dopravcovia 
odovzdajú.

OPRAVA
PALIET

Zabezpečí servis na 
palety, ktoré boli 

prijaté ako poškodené.



UŠETRÍ NÁKLADY

spojené so zbytočným 
prevážaním prázdnych 
paliet

ODBREMENÍ 
VODIČOV

od zbytočnej manipulácie 
s prázdnymi paletami

JEDNODUCHÉ 
ÚČTOVANIE

žiadne faktúry a transfery 
peňazí za palety. Platí sa len 
za aktívne využívanie 
služieb GOPALL

REDUKUJE EMISIE

vďaka menej najazdeným 
kilometrom s prázdnymi 
paletami



Koniec prevážaniu 

prázdnych paliet!

Palety je možné požičať v  
ktoromkoľvek GOPALL Pointe a 
taktiež ich kdekoľvek vrátiť v rámci 
siete.

   

   

   

   

   



Stačí sa len registrovať…

Hneď po registrácií je prístupná 
plná funkcionalita GOPALL.



Webová aplikácia

• Všetky GOPALL Pointy na 
jednom mieste

• Vytvorenie a sledovanie 
objednávky

• Prehľad požičaných paliet a 
vykonaných transakcií

• Bez nutnosti inštalácie (stačí 
vám internetový prehliadač)



Chcete vedieť 
viac?

hello@gopall.com

+421 948 229 905 

www.gopall.com

Úspora nákladov
Už žiadne zbytočné prevážanie prázdnych 
paliet

Premyslená logistika
Efektívny spôsob riešenie paletovej 
výmeny

Jednoduché účtovanie
Žiadne faktúry a transfery peňazí za palety. 
Platíte len za aktívne využívanie služieb GOPALL

Odbremeňuje vodičov
Menej zbytočnej manipulácie s prázdnymi 
paletami 

Minimalizácia emisií
Menej kilometrov s prázdnymi paletami prináša 
zníženie emisií.


