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Internationale ontwikkeling 

LPR breidt uit naar Roemenië 

LPR-La Palette Rouge (een afdeling van de Euro Pool-groep) opent een nieuw filiaal in Roemenië om zijn 

aanwezigheid in Europa verder te versterken en zijn klanten die zijn rode pallets gebruiken in hun effectieve 

en efficiënte toeleveringsketens te ondersteunen. 

De nieuwe Roemeense site is een aanwinst voor de 8 Europese dochters die LPR al heeft. Dankzij deze nieuwe 

locatie zal LPR de vereisten van het toenemende aantal klanten in Oost-Europa kunnen vervullen, legt Xavier 

GOUBE, Managing Director van LPR Division uit. “Het onze ambitie om onze positionering snel over de volledige 

regio te ontwikkelen. Dankzij zijn geografische ligging speelt Oost-Europa een strategische rol in de 

internationale groei van LPR en van zijn klanten. We moeten in staat zijn om hen in hun ontwikkeling te 

ondersteunen en hen dezelfde servicekwaliteit kunnen bieden, waar ze zich ook bevinden”. 
 

Door in Roemenië een aanwezigheid uit te bouwen, biedt LPR groepen van palletgebruikers toegang tot de 

expertise van een Europese groep. LPR is in staat om zich aan te passen aan specifieke behoeften van klanten 

en biedt een logistieke beheeroplossing voor pallets, zowel voor het product op zich, als uiteraard de 

klantenservice. De oplossingen van LPR zijn voor de klanten de beste manier om hun voordeel te doen met 

geoptimaliseerde en flexibele logistiek, om de palletkosten onder controle te houden, wat ervoor zorgt dat 

klantenbedrijven concurrerend kunnen blijven.  De palletformaten van LPR werden zo gecreëerd dat ze in alle 

sectoren van de markten voor snel bewegende consumptiegoederen passen. LPR-pallets worden door alle 

Europese retailers en distributiecentra aanvaard en zijn geschikt voor geautomatiseerde verwerkings- en 

opslagsystemen. 
 

“Roemenië is een van de grootste economieën in de Centraal-Oost-Europese regio's en een land dat barst van 

het potentieel, waar LPR zijn palletpooldiensten kan uitbreiden. LPR zal voordeel kunnen halen uit zijn 

partnerschappen met de belangrijkste retailketens - en internationale en lokale FMCG-producenten die in 

Roemenië actief zijn, om de volgende jaren dynamisch te groeien,” voegt Andrei Nicolae, Commerciële en 

Assetmanager bij LPR Roemenië er nog aan toe. 
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Over LPR-La Palette Rouge 

LPR - La Palette Rouge, een afdeling van Euro Pool, is al meer dan 25 jaar een specialist in palletpooling en werkt exclusief 

in de sector van snel bewegende consumptiegoederen. Dankzij zijn erkende expertise, klantenfocus en netwerk van meer 

dan 125 servicecentra over heel Europa, is LPR in staat om zijn klanten en hun distributiepartners een uitgebreide 

palletservice te bieden. Dankzij ons herbruikbare palletsysteem kunnen onze klanten hun milieu-impact beperken en zo 

bijdragen tot de overgang naar een circulaire economie door heen hun volledige toeleveringsketen. www.lpr.eu 

Over Euro Pool Group  

Euro Pool Group is Europees leider in logistieke dienstverlening voor herbruikbare verpakking in de sector van verse 

producten. Euro Pool Group bestaat uit twee afdelingen: Euro Pool System (EPS) and La Palette Rouge (LPR). 

www.europoolgroup.com  
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Perscontact: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandrine Arnaud-Agence YCREA-HL 

sarnaud@agencelavarde.com. Tel:  + 33 06.34.04.52.58   

 


