Wynajem opakowań logistycznych dla branży kosmetycznej
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Elastyczność to jeden z kluczowych elementów sukcesu biznesowego. Umiejętne
dostosowywanie się do pojawiających się na horyzoncie szans i szybka reakcja na
zmieniające się warunki środowiskowe stwarzają prawdopodobieństwo uzyskania przewagi
konkurencyjnej. Usługa wynajmu opakowań logistycznych zwiększa ogólną elastyczność
firm działających na szeroko rozumianym rynku kosmetycznym. Sprawdźmy, czym
charakteryzuje się to rozwiązanie.

Zasady długoterminowego wynajmu pojemników
Oprócz wspomnianej elastyczności, o której mowa w nagłówku, biznes ceni również fakty. Zacznijmy
więc od wyjaśnienia tematu przewodniego. Mówiąc o wynajmie opakowań logistycznych mamy na
myśli usługę polegającą na długoterminowym (+3 lata) udostępnieniu najemcy floty pojemników.
Dotyczy to kompleksowych operacji, a nie pojedynczych sztuk, które wypożycza się w nagłych
wypadkach, np. w zastępstwie serwisowanych kontenerów.
Najemca sam określa ilość i parametry kontenerów do wynajmu. W ten sposób firma może
wykorzystać flotę do zarządzania konkretnymi projektami biznesowymi, bez konieczności kupowania
opakowań. Po zakończeniu najmu kontenery wracają do właściciela. Udostępniane przedmioty
pozostają formalną własnością wynajmującego (np. producenta opakowań), a najemca nie księguje

ich jako nowe środki trwałe.

Kto wynajmuje pojemniki?
Wiemy już, na czym polega opisywana usługa. Nim przejdziemy do jej atutów i potencjalnych
korzyści, sprawdźmy, gdzie można wynająć pojemniki. Takie usługi świadczy Schoeller Allibert –
jeden z globalnych liderów branży opakowań pojemników wielokrotnego użytku. Imponujące
portfolio Schoeller Allibert obejmuje także produkty adresowane do sektora chemicznego i
kosmetycznego. A co konkretnie? Składany kontener IBC na masy kosmetyczne - Combo Life®,
Combo Excelsior HYBRID® lub palety, czy też składane pojemniki magazynowe na produkty gotowe,
które z powodzeniem stosowane są także w zautomatyzowanych magazynach. Substancje żrące i
niebezpieczne - to zadanie dla ChemiFlow®. Od kilku lat firma kładzie akcent na usługę wynajmu
pojemników, będącą alternatywą dla tradycyjnych zakupów.
- Zauważamy rosnący popyt na wynajem pojemników w różnych branżach. Dzięki flocie opakowań
nasz klient może zrealizować wymagania projektu, bez konieczności inwestowania sporej sumy
potrzebnej na zakup. Taka elastyczność jest doceniania przede wszystkim w niepewnej sytuacji
rynkowej, spowodowanej pandemią i wojną na Ukrainie – mówi Michał Łyczek, reprezentant
Schoeller Allibert.
Schoeller Allibert oferuje najemcom prawie wszystkie swoje standardowe produkty. Zasady najmu
zawarte są w umowie, co gwarantuje przejrzystość zapisów i pozwala planować wydatki w czasie. Po
zakończeniu umowy kontenery wracają do właściciela, gdzie są dokładnie czyszczone i serwisowane,
a jeśli nadają się do ponownego użycia, udostępniane są innemu najemcy. Z racji tego, że usługa
wynajmu jest relatywnie nową propozycją w talii Schoeller Allibert, póki co do dyspozycji klientów są
oddawane nowe pojemniki.

Wynajem floty opakowań. Dlaczego warto?
Opisywany dostęp do opakowań logistycznych oferuje szereg korzyści. Na pierwszy plan wysuwają
się atuty finansowe. Płatność przy korzystaniu ze współdzielonej floty odbywa się w formie rat, dzięki
czemu najemca może zaplanować swoje wydatki. Ponadto koszty rozkładają się symetrycznie w
czasie, a środki na nie pochodzą z budżetu operacyjnego (OpEX), który jest bardziej elastyczny niż
budżet inwestycyjny (CapEX). Zazwyczaj ten drugi jest planowany z rocznym wyprzedzeniem środki nieujęte w planie nie mogą być podjęte nawet przy wyjątkowo atrakcyjnej okazji. Pieniądze
zlokalizowane w OpEX są zwykle mniejsze, ale dają spore pole manewru i pozwalają szybko
reagować na zmiany na rynku.
To nie wszystko. Finansowanie ratalne rzeczywiście nie ma inwazyjnego wpływu na wskaźnik
CashFlow. Płynność finansowa jest kluczowym wyznacznikiem kondycji biznesu, a utrzymanie tego
wskaźnika na oczekiwanych poziomach jest problemem dla dyrektorów finansowych. Rozłożone na
raty płatności za wynajem nie generują dodatkowych kosztów w postaci odsetek i prowizji
bankowych, które mogą pojawić się w przypadku zakupu pojemników. Duża inwestycja może
wymagać kapitału z zewnątrz, a jej pozyskanie zawsze wiąże się z dodatkowymi opłatami. Odpada
też kłopot biurokracji związanej z procesem przyznawania kredytu lub załatwiania faktoringu.

Ekologia, przestrzeń i bezpieczeństwo
Zazwyczaj wynajem zwrotnych pojemników z tworzyw sztucznych ma również wymiar środowiskowy.
Kupowanie nietrwałych drewnianych palet i kartonów (które są coraz droższe) skutkuje
marnotrawstwem i kosztami związanymi z ich utylizacją. Firmy korzystające z usługi wynajmu

Schoeller Allibert oddają wypożyczone pojemniki po zakończeniu umowy, a sprawne opakowania
mogą zyskać dodatkowe życie po wynajmie ich innemu klientowi. Produkty, których po prostu nie
można ponownie wykorzystać, są poddawane recyklingowi.
Możliwa jest również optymalizacja przestrzeni magazynowej. Po zakończeniu projektu biznesowego
użytkownik musi znaleźć miejsce na zakupione opakowania. W przypadku wynajmu umowę można
podpisać na czas trwania kontraktu ze swoim kontrahentem, przez co po zakończeniu
przedsięwzięcia pojemniki wrócą do wynajmującego i nie będą zajmować przestrzeni magazynowej
najemcy.
Śledzenie kontenerów jest możliwe dzięki technologii wykorzystującej wydajne połączenie LPWAN
oraz autorskiej aplikacji do monitorowania floty. Za pomocą chipa w pojemniku aplikacja podaje
aktualne miejsce przebywania ładunku. Dzięki SmartLink wiemy, ile pojemników znajduje się w
magazynie, ile w drodze do klienta, a ile jest nieużywanych. Tego rodzaju technologia umożliwia
efektywne zarządzanie flotą i inwentaryzację.

Czy wynajmowanie pojemników jest dla Twojej firmy?
Długoterminowe wynajmowanie floty pojemników, ze względu na liczne zalety, jest obecnie coraz
popularniejszym sposobem zarządzania logistyką optymalizacji kosztów. O niektórych jego atutach
wspomnieliśmy w tym artykule. Świetnie zdajemy sobie sprawę, że ten tekst to tylko teoria. Jeśli
zainteresował Cię temat wynajmu pojemników dla branży kosmetycznej, pora na praktykę!
Zapraszamy do kontaktu z handlowcem Schoeller Allibert, który przybliży pozostałe walory
tego rozwiązania i zaproponuje symulację kosztów konkretnego projektu biznesowego. Dzięki tej
rozmowie odkryjesz pełen potencjał usługi wynajmu i przekonasz się o wymiernych korzyściach
płynących z tej formy współpracy.
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