
további információ

Háttér
A cirencesteri székhelyű White 
Horse Energy több mint kilenc évnyi 
tapasztalattal rendelkezik a minőségi, 
kemencében szárított tűzifa és pelletek 
(Firepower Pellets) gyártásában. 
Termékeiket több mint 20 000 ügyfélnek 
szállítják az Egyesült Királyságon belül, és 
kizárólagos logisztikai partnert kerestek a 
szállítmányaik kezelésére. 

Brief 
Az országok között Olaszország jelenti 
a legnagyobb lakossági pellettüzelési 
piacot, ezért a White Horse Energy 
nagyon szeretett volna belépni erre 
a piacra. A Palletways Italiával való 
partneri együttműködés lehetővé tette 
a White Horse Energy számára, hogy a 
Palletways hálózat 110 partnerének és 
a három olaszországi szállítási központ 
segítségével exportálhassa termékeit.

Olaszországban terjeszkedik a 
White Horse Energy

Megoldás
„Nagy örömmel indítjuk be a forgalmazást Olaszországban, ahol egy 
új fejezet kezdődik a vállalat történelmében. Nagy múltra tekint vissza 
kapcsolatunk a Palletways-zel, és nekik köszönhetjük azt a műszaki tudást, 
amellyel sikerült termékünket átszállítani ez egész kontinensen. Az új 
szolgáltatás nagyon hatékony és gyors, hiszen Olaszországban közvetlenül 
az ügyfelek otthonába juttatjuk el a kemencében szárított tűzifát és 
pelletet” - nyilatkozta Stuart Fitzgerald a White Horse Energy tulajdonosa. 

„Amikor 2008-ban elkezdtük az online értékesítést az Egyesült 
Királyságban, a pellettüzelés bevett gyakorlatnak számított a B2B piacon, 
de háztartásokba igen ritkán szállítottunk pelletet raklapon. Nagyon 
izgalmas lehetőség a White Horse Energy számára, hogy Olaszországban 
is elindíthattuk a szolgáltatásunkat, különösen azért, mert Olaszországban 
nagy az érdeklődés a kültéri tüzelés iránt.” 

Mike Harrison a Palletways egyesült királyságbeli üzemeltetési igazgatója 
hozzátette: „A Palletwaysnél mindig ügyfeleink javára hasznosítjuk 
piacvezető innovációs és technológiai szemléletünket, hogy új piacokra 
tudjanak exportálni. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy hálózatunkkal és 
szoftverrendszereinkkel segíthetjük a White Horse Energy olaszországi 
forgalmazását. Az innováció iránti elkötelezettségünk az egyik oka annak, 
hogy Európa első számú raklapos szállítmányozási hálózatává váltunk”. 

Az új kézbesítési szolgáltatás a Palletways rendelési és szállítási szoftverét 
integrálta a White Horse Energy informatikai rendszerével. A technológia 
innovatív alkalmazásának köszönhetően a szállítmányok rögtön a rendelés 
beérkezése után elkészülnek. Ennek eredményeként az ügyfél eldöntheti, 
pontosan mikor szeretné megkapni a rendelését, és nyomon követheti a 
szállítmányt.
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