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Europejski specjalista w dziedzinie poolingu palet, LPR – La Palette Rouge, ogłasza powołanie Jeana-

Luca Guénarda na stanowisko Dyrektora Zarządzającego z dniem 1 kwietnia 2022 r. 
 

Jean-Luc Guénard posiada tytuł magistra zarządzania łańcuchem dostaw na Uniwersytecie w Hawrze 

(Francja) oraz tytuł Executive Master of Business Administration na ESCP. 
Jean-Luc czerpie wiele z solidnego międzynarodowego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych. 

Jako Dyrektor Zarządzający CHEP w Polsce i krajach bałtyckich w 2000 roku przyczynił się do rozwoju 

spółki zależnej na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, a cztery lata później wzmocnił Dział Sprzedaży 

i Klienta w Londynie, zarządzając nowym programem rozwoju klientów dostawców usług 

logistycznych (3PL). W 2006 roku uruchomił i zarządzał działem motoryzacyjnym CHEP w Chinach, 

a następnie w 2010 roku przejął zarządzanie sprzedażą i marketingiem CHEP France. Od 2011 roku był 

europejskim dyrektorem generalnym w PORTAKABIN, firmie specjalizującej się w modułowych 

rozwiązaniach budowlanych. W 2017 roku przejął zarządzanie International Division Operations Grupy 

LOXAM. 

 

Jako dyrektor zarządzający LPR, Jean-Luc będzie odpowiedzialny za opracowanie strategii wzrostu i 

dalsze budowanie  pozycji LPR w Europie, wykorzystując nowe możliwości w sektorze. Będzie również 

pracował nad wzmocnieniem wdrażania polityki środowiskowej firmy i osiągnięciem celów 

zrównoważonego rozwoju na 2025 r. 

 

"W ciągle zmieniającym się środowisku łańcuch dostaw znajduje się w centrum transformacji. Z 

niecierpliwością czekam na naszą stałą współpracę z naszymi partnerami w Europie i wspieranie ich 

przejścia do bardziej cyrkularnego łańcucha dostaw dzięki korzyściom płynącym z wynajmu palety. 

Ściśle współpracując z naszymi klientami, stworzymy możliwości optymalizacji, tworząc wartość 

dodaną w operacjach logistycznych. Naszym celem jest utrzymanie rozwoju w całej Europie, gdzie 

działamy w 11 krajach.  
Jako główny gracz w łańcuchu dostaw musimy nadal świadczyć usługi, które są zwinne, wydajne i 

zrównoważone, aby sprostać zarówno przyszłym oczekiwaniom rynku, jak i stawić czoła wyzwaniom 

gospodarczym, technologicznym i środowiskowym jutra.  Jestem dumny, że mogę dołączyć do grupy o 

tak silnych wartościach, która w tym roku obchodzi swoje 30-lecie."  – powiedział Jean-Luc Guénard. 

 

  



 

Razem ku a Zrównoważonego przyszłość 

Oświadczenie Gerjo Scheringi, dyrektora generalnego Euro Pool Group 
"Z wielką przyjemnością witamy Jeana-Luca Guénarda jako nowego dyrektora zarządzającego LPR. 

Jean-Luc wnosi nie tylko duże doświadczenie w wynajmie, ale także bogate międzynarodowe 

osiągnięcia. Szczególnie w tych trudnych czasach ważne jest, aby mieć kogoś na czele działu LPR z tymi 

doświadczeniami i cechami, aby umożliwić firmie dalszy rozwój w zrównoważony sposób. W imieniu 

kierownictwa wyższego szczebla i pracowników LPR chciałbym serdecznie powitać go na pokładzie. "  

 
 

O obiekcie LPR-La Palette Rouge 
LPR - La Palette Rouge, oddział Euro Pool Group,  od 30 lat specjalizuje się w poolingu palet, działając wyłącznie w sektorze dóbr 

szybkozbywalnych. Dzięki uznanej wiedzy, koncentracji na kliencie i sieci ponad 130 centrów serwisowych w całej Europie, LPR zapewnia 

pełną obsługę paletową swoim klientom i ich partnerom detalicznym. Korzystając z naszego systemu palet wielokrotnego użytku, nasi klienci 

są w stanie zmniejszyć swój wpływ na środowisko, a tym samym przyczynić się do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w całym 

łańcuchu dostaw. www.lpr.eu 

 

O Euro Pool Group 
Euro Pool Group jest europejskim liderem w usługach logistycznych dla opakowań zwrotnych w sektorze świeżych produktów. Euro Pool 

Group składa się z dwóch dywizji, Euro Pool System (EPS) i La Palette Rouge (LPR). www.europoolgroup.com 
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