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Háttér
A Hirschfeld Lipót által alapított sörfőzde 
1848-as elindítása óta megállás nélkül üzemel. 
Az ekkor még Pannónia Sörgyár nevet viselő 
vállalatot 1993-ban a privatizáció során az 
osztrák Ottakringer sörkonszern vásárolta 
meg. A 2017-es újabb tulajdonosváltás 
során pedig a vállalat jelenlegi, többségi 
tulajdonosa az ökológiai növénytermesztéssel 
foglalkozó Szemerey család lett. Az ettől 
kezdve kisüzemi főzdének minősülő Pécsi 
Sörfőzde termékpalettájának legrégebbi 
tagja az 1911-ben bejegyzett, emblematikus 
„Szalon sör”, amelyet ma újra az eredeti 
recept alapján főznek. Mellette helyet kapnak 
a Pécsi Prémium termékek, a Pécsi Világos, az 
alacsony alkoholtartalmú, gyümölcsös Radlerek 
és szezonális sörök, valamint az 2018-ban 
létrehozott Pécsi Craft termékvonal, valamint 
a 2019-ben elindított BIO sörök, amely 
termékek Magyarország minden szegletében 
elérhetőek, a kis és nagy élelmiszerüzletekben, 
ital szaküzletekben, és a HORECA partnerek 
kínálatában is. 

Brief 
A Pécsi Sörfőzde olyan gyors és hatékony logisztikai partnert keresett, amely lehetőséget 
biztosít a változékony mennyiségű és desztinációjú raklapos áruk szállítására, nem csak 
belföldön, de külföldön egyaránt, valamint képes a termék minőségének maximális 
megőrzése mellett azt biztonságosan és eredményesen eljuttatni a nagykereskedelmi 
egységekbe. A Pécsi Sörfőzde 2020. óta dolgozik együtt szerződött partnerként a 
Palletways Magyarország tagvállalatával, az Artur95-tel, akiken keresztül a sörfőzde 
hozzáfér a Palletways hálózat teljes Magyarországot lefedő, valamint az összesen több 
mint 400 európai depón keresztül egész Európában elérhető raklapos gyűjtési és szállítási 
szolgáltatásaihoz.

A pécsi Szalon sör esete a 
Palletways-zel

Megoldás
A pécsi telephelyű Palletways tagvállalat, az Artur95 jelenleg havi 3-4 alkalommal szállít A Pécsi 
Sörfőzde számára változó mennyiségű raklapos árut a nagykereskedelmi telephelyekre, kezdve a 
békés megyei Szarvastól, a Ausztrián át a legkülönbözőbb helyekre.

Radó Norbert, a Pécsi Sörfőzde logisztikai igazgatója szerint a Palletways versenyelőnye a 
megrendelések mennyiségével és desztinációjával kapcsolatos rugalmasság és személyre szabott 
megoldások, a rendkívül gyors reakcióképesség és a gyűjtésfuvarozási módszertanból adódó 
kedvező árszabás, mind belföldön és külföldön egyaránt. 

Kovács Péter, a Palletways magyar hálózatának igazgatója elmondta: „A piaci igényeket figyelve 
a Palletways személyre szabott szolgáltatásokkal támogatja a sörfőzdéket, pincészeteket és egyéb 
italgyártókat. Kiemelt üzletágként kezeljük ezt az szektort, amely területen a Palletways nem csak 
európai viszonylatban, de Magyarországon is nagy tapasztalattal rendelkezik. Ügyfeleink számára 
számos szolgáltatást kínálunk, kezdve a 24 órás prémium és a 48/72 órás economy kiszállítással, 
de a legmagasabb minőségi és biztonsági szintet pedig minden ügyfelünknek biztosítjuk”.

Radó Norbert hozzátette: „Teljesen meg vagyok elégedve a Palletways-zel, az ügyfelek 
visszajelzései alapján is az a kedvező kép alakult ki bennünk, hogy megbízhatóan és 
színvonalasan végzik a szolgáltatásaikat. Számunkra nagyon kényelmes módon mindezt rugalmas 
együttműködésben és hosszútávon elérhető díjszabással teszik. Így bátran ajánlanám a Palletwayst 
olyan hozzánk hasonló cégeknek, akik változó, néhány raklapos rendszeres szállításra keresnek 
állandó partnert. Csak ne nagyon dolgoztassák őket, hogy nekünk mindig legyen helyük”.


