EPAL ogłasza międzynarodowy jubileuszowy konkurs fotograficzny

Ponad 600 milionów europalet EPAL jest używanych na całym świecie: w ciężarówkach,
supermarketach czy magazynach. Używa się ich również do produkcji mebli, dekoracji sklepów, jako
wyposażenie kawiarni i klubów lub jako sceny na festiwalach na świeżym powietrzu. Palety EPAL Euro
są wszędzie widoczne i stanowią część międzynarodowej gospodarki współdzielenia. Firma EPAL
świętuje w tym roku 30-lecie EPAL i 60-lecie europalet i z tej okazji organizuje międzynarodowy
konkurs fotograficzny.
Düsseldorf, 24 listopada 2021 - Europejskie Stowarzyszenie Paletowe e.V. (EPAL) świętuje koniec
roku jubileuszy poprzez uczczenie Europalety EPAL międzynarodowym konkursem fotograficznym.
PSTRYKNIJ PALETĘ
Używając hasła SNAP THE PALET, EPAL zaprasza swoją społeczność do dzielenia się najpiękniejszymi,
najbardziej wyróżniającymi się i najbardziej niezwykłymi zdjęciami europalet EPAL na stronie SNAP
THE PALET. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną umieszczone w galerii online na stronie
internetowej. Zdjęcia zostaną również opublikowane na Instagramie pod hasłem SnapThePallet.
Pula palet EPAL Euro to prototyp gospodarki współdzielenia. Każdy, kto bierze udział w tym
międzynarodowym poolu wymiany palet jest zwycięzcą, podobnie jak środowisko. Każdy może
podzielić się swoimi zdjęciami europalet EPAL z EPAL i mieć szansę na wygraną dzięki SNAP THE
PALLET. Co miesiąc EPAL oferuje nagrody w wysokości 1.000 euro za najlepsze zdjęcie oraz pięć
nagród za drugie miejsce w wysokości 100 euro. Na koniec konkursu zwycięzca otrzyma 3 000 euro.
Konkurs fotograficzny rozpoczyna się 1 grudnia 2021 roku i kończy się pod koniec lutego 2022 roku.

O EPAL:
Jako międzynarodowe stowarzyszenie, European Pallet Association e.V. (EPAL) jest odpowiedzialne
za organizację poolu wymiany palet EPAL Euro. Pula palet EPAL Euro jest największą otwartą pulą
wymiany palet na świecie i obecnie ma ponad 600 milionów palet EPAL Euro i około 20 milionów
palet EPAL Box w obiegu. Założony w 1991 roku jako międzynarodowe stowarzyszenie dla
wymiennych palet euro, EPAL jest obecnie aktywny w ponad 30 krajach poprzez krajowe
stowarzyszenia i przedstawicieli. Ponad 1.500 licencjobiorców EPAL produkuje i naprawia palety EPAL
Euro oraz inne nośniki ładunku EPAL na całym świecie. EPAL nie prowadzi polityki zysku
ekonomicznego. Głównym celem działalności EPAL jest zapewnienie jakości produkcji i naprawy palet
EPAL Euro i innych nośników ładunków EPAL na całym świecie.
i napraw palet EPAL Euro oraz palet Box, jak również wspieranie wielu użytkowników systemu
wymiany palet EPAL Euro. Pula wymiany palet EPAL Euro jest archetypem zrównoważonej gospodarki
obiegowej od ponad 30 lat. Ponowne użycie, wymiana, naprawa i recykling palet EPAL Euro pokazuje
odpowiedzialne podejście do środowiska i zasobów. Drewniane palety EPAL Euro wnoszą istotny

wkład w ochronę klimatu poprzez zapobieganie emisji CO2. Na całym świecie, marka EPAL oznacza
jakość, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój w logistyce.
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