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Internationale ontwikkeling 

LPR opent zijn tiende Europese dochteronderneming 

in de Tsjechische Republiek 
 

LPR-La Palette Rouge (een afdeling van de Euro Pool Group) kondigt de opening aan van een nieuw filiaal in 

Tsjechië, waarmee de strategie van uitbreiding van de activiteiten op Europese schaal wordt voortgezet. Voor 

de Europese expert in palletpooling blijft Oost-Europa een drijvende kracht achter de groei. 
 

Met deze nieuwe vestiging in Praag heeft LPR nu 10 dochterondernemingen in Europa. Na Polen in 2013 en 

Roemenië in 2021 wil de expert in palletpooling zijn territoriale netwerk in Oost-Europa versterken. Het is een 

snel groeiende markt waarin LPR moet kunnen voldoen aan de behoeften van een groeiend aantal klanten, 

zoals Jean-Luc Guénard, algemeen directeur van de LPR-afdeling, uitlegt. "Deze markt vertegenwoordigt een 

sterk groeipotentieel voor ons bedrijf en stelt ons in staat een alternatief in kwaliteit en prijs aan te bieden. Ons 

doel is zowel de exportstromen van de markt te beheren als de interne stromen van onze klanten die hun 

activiteiten in het gebied ontwikkelen. We zien steeds meer spelers in massadistributie in Oost-Europa, dus is 

het belangrijk dat we onze klanten overal dezelfde kwaliteit van dienstverlening kunnen bieden, in een 

voortdurend proces van optimalisering en verduurzaming van hun toeleveringsketen." 
 

Door zich in Tsjechië te vestigen, kunnen LPR-teams de gebruikers van huurpallets alle knowhow van een 

Europese groep bieden met een efficiënte lokale service. LPR-pallets zijn ontworpen voor alle Europese FMCG-

fabrikanten en -distributeurs en zijn helemaal compatibel met alle geautomatiseerde verwerkings- en 

opslagsystemen. 
 

"We betreden een dynamische regio waar veel bedrijven hun productieactiviteiten hier concentreren, wat een 

kans is voor LPR om te groeien. Voor een succesvolle ontwikkeling zijn een perfecte klantenservice, lokale 

kennis en een perfect begrip van de behoeften van bestaande en toekomstige klanten essentieel. Wij zijn ervan 

overtuigd dat de lokale vertegenwoordiging de optimalisatie van de toeleveringsketens van veel FMCG-

bedrijven zal ondersteunen. 

 

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)", aldus Slavomir Sykora, commercieel directeur van 

LPR in Tsjechië. 
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Over LPR-La Palette Rouge 

LPR - La Palette Rouge, een dochteronderneming van de Euro Pool Group, is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in  verhuurbeheer van pallets en is 

uitsluitend in de consumptiegoederensector actief. Dankzij zijn bewezen ervaring, klantengerichtheid en een netwerk van meer dan 130 servicecentra over 

heel Europa biedt LPR een complete palletservice aan zijn klanten en hun distributiepartners. Dankzij ons herbruikbare palletsysteem kunnen onze klanten 

hun milieu-impact beperken en bijdragen tot de overgang naar een circulaire economie door heen hun volledige toeleveringsketen. www.lpr.eu 
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Over Euro Pool Group 

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

uit twee afdelingen, Euro Pool System (EPS) en La Palette Rouge (LPR). www.europoolgroup.com 
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