
МРЕЖА ЗА ПАЛЕТНИ ДОСТАВКИ



За нас

Pall-Ex Group е награждаван водещ доставчик на
услуги за превоз на палетизирани товари в
Обединеното кралство и континентална Европа,
специализиран в доставянето на 1 до 6 палета
„точно навреме“ (“Just-in-time")

Pall-Ex е добре структурирана мрежа от
партньори фокусирана
главно върху сигурното и навременно
транспортиране на палетизирани товари.
Базирана е на високоефективния бизнес модел
„хъб и мрежа“ ("hub-and-spoke"), който ѝ
позволява да предоставя превозни услуги с
ненадминато качество
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Депо
Габрово

Гарантирани от



Срок на доставка

Премиум – 1 работен ден

2
Стандарт – 2 работни дни Съботна доставка

Доставка с фиксиран час Доставка до обяд
Гарантирано от
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Видове палети
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Допълнителни услуги

Наложен платеж

Ежедневна доставка до
всички национални 

вериги супермаркети

Доставка до всяко населено
място всеки ден

Връщане на обратни
документи

Връщане на палети

Проследяване на вашата
пратка в реално време
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SUPERMARKET

$
Опаковане и

доопаковане на
палет

Палет под наем

$



Ползи за Вас

Ежедневно обслужване на всеки
регион в България, от локални
логистични партньори с
дългогодишен опит.

Сигурност, отговорност за
товара и гарантирана доставка в
договорения срок.

Персонален консултант за всеки 
клиент.

Защо да ни вярвате

Изпитан и проверен успешен
модел, внедрен в България, от
компании с дългогодишен опит и
ясна визия за бъдещето.

Палетите пристигат здрави и
навреме, защото това е фокусът на
мрежата ни.

Добре структурирана мрежа,
фокусирана единствено върху
транспортирането на палетизирани
товари безопасно и навреме.
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Контакти:

www.pallex.bg

бул. България 44, гр. Пловдив
Международен Пловдивски панаир
Товарен вход, склад Палекс

Тел. 0700 10 433
office@pallex.bg


