KOMUNIKAT PRASOWY

Nowy CEO w EPAL - Christian Kühnhold wnosi wieloletnie doświadczenie
Christian Kühnhold przez ostatnie 13 lat pełnił funkcję CEO spółki PAKi Logistics GmbH oraz członka zarządu spółki Faber
Halbertsma Groep B.V. W ramach tej działalności przed 6 laty był jednym z inicjatorów spółki IPP Germany GmbH i ją rozwijał.
Teraz poświęca się nowym wyzwaniom.
Od października Christian Kühnhold odpowiadać będzie za Sekretariat Generalny EPAL. W ostatnich latach kierownictwo nad
Sekretariatem sprawował Martin Leibrandt, który prowadził go dobrą drogą i zapoczątkował wiele nowych projektów.
„Christian Kühnhold jest doskonale obeznany z rynkiem paletowym oraz zarządzaniem otwartymi pulami paletowymi na
poziomie międzynarodowym”, podkreśla Robert Holliger, Prezydent European Pallet Association (EPAL) e.V.
Międzynarodowy zarząd EPAL jest przekonany, że nowy CEO wniesie znaczące impulsy do dalszego naznaczonego
sukcesami rozwoju. Celem jest kontynuacja wzmacniania pozycji europalety pod marką EPAL, pozyskiwanie nowych rynków
oraz tworzenie kolejnych produktów.
Aktualnie bardzo ważny jest projekt iPAL, w ramach którego we współpracy z Instytutem Przepływu Materiałów i Logistyki im.
Fraunhofera tworzona jest inteligentna europaleta, będąca podstawą rozwijania nowych modeli biznesowych.

O EPAL:
European Pallet Association e.V. (EPAL) poprzez liczący ponad 500 mln europalet EPAL oraz 20 mln palet skrzyniowych
największy na świecie otwarty pool wymiany palet zapewnia przepływ towarów w świecie logistyki. EPAL, założone w roku
1991 stowarzyszenie zrzeszające licencjonowanych producentów i zakłady naprawcze nośników ładunku EPAL, na całym
świecie odpowiedzialne jest za zapewnianie ich stałej jakości. Palety EPAL produkowane są z drewna uprawianego w sposób
zrównoważony i neutralny pod względem emisji CO2, są naprawialne oraz poddawane recyklingowi, a dzięki swojej szerokiej
dostępności skracają drogi transportu. EPAL jako stowarzyszenie nie dąży do osiągania własnych interesów gospodarczych,
lecz wszystkie swoje decyzje podejmuje w rozumieniu interesów partnerów z przemysłu, handlu i logistyki. EPAL
reprezentowany jest w ponad 30 krajach poprzez 14 komitetów narodowych, które zobowiązały się do realizacji celów EPAL
na poziomie krajowym.
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