PERSBERICHT
België & Luxemburg

Nieuwe portal voor eenvoudige
pakketverzending


Geen registratie nodig



Eenvoudig verzendingen plannen en labels aanmaken



Aantrekkelijke prijzen

Drogenbos, 2 oktober 2017. Vanaf nu is GLS-ONE online – de nieuwe portal van
GLS waar u uw verzendingen snel en eenvoudig afhandelt. Iedere GLS ParcelShop
in België en Luxemburg neemt de pakketten in ontvangst.
Via GLS-ONE gls-one.eu worden pakketlabels snel aangemaakt, betaald en geprint.
Registratie is niet noodzakelijk, maar de mogelijkheid bestaat wel. Geregistreerde
gebruikers kunnen na het inloggen gebruik maken van extra functies, zoals het beheer
van een adresboek, die ideaal zijn voor verzendingen naar meerdere ontvangers.
Betalen kan met een creditcard (Visa), PayPal en Bancontact (BE), resp. V-Pay (LU).
Met GLS-ONE kan men niet alleen een pakket laten leveren op een specifiek adres,
maar ook gewoon in een GLS ParcelShop. Voor deze tweede optie betaalt de verzender
een gunstiger tarief.
Intuïtief, snel en flexibel
Dankzij de duidelijke lay-out en de concrete tips vindt de gebruiker vanzelf de weg op de
portal. “Wij hebben niet alleen gefocust op eenvoud in gebruik, maar ook op optimaal
gemak en flexibiliteit voor zowel de verzender als de ontvanger”, zegt Luc De Schrijver,
General Manager Belux van GLS. De verzender kan bijvoorbeeld zelf het pakketlabel
printen - of als QR-code opslaan en in de ParcelShop laten afdrukken.
Dankzij GLS-ONE kunnen nu voor het eerst ook particuliere verzenders de
FlexDeliveryService activeren. Hiervoor moeten ze gewoon het e-mailadres van de
ontvanger opgeven. Deze krijgt dan per e-mail informatie van GLS over de datum en
leverperiode, en kan indien nodig alternatieven kiezen.

Gewoon afgeven
De verzender kan zijn pakket afgeven in een van de ongeveer 500 Belgische of
Luxemburgse GLS ParcelShops. Op de homepage van GLS-ONE kan de gebruiker door
het ingeven van zijn postcode vlot de dichtstbijzijnde ParcelShop vinden. Uiteraard
kunnen zendingen daar ook nog steeds ter plaatse gefrankeerd en geadresseerd
worden, zonder het gebruik van GLS-ONE.

Hebt u interesse voor de GLS-ONE-campagne, dan kunt u hier onze video bekijken.

GLS in België en Europa
GLS Belgium en GLS Belgium Distribution zijn dochterondernemingen van General Logistics
Systems B.V., Amsterdam (GLS). GLS verzorgt betrouwbare, hoogwaardige pakketdiensten voor
270.000 klanten en daarnaast express- en logistiekdiensten. “Nummer 1 in de Europese
pakketlogistiek als het om kwaliteit gaat”, dat is het motto van GLS. Bovendien hecht GLS belang
aan duurzaamheid. De groep is met eigen bedrijven en partners aanwezig in 41 Europese landen
en 7 Amerikaanse staten en is via contractuele allianties verbonden met de hele wereld. GLS
beschikt over 70 centrale en regionale overslagplaatsen en meer dan 1.000 depots. Het GLS
netwerk voor wegvervoer maakt de groep tot een van de meest vooraanstaande
pakketdienstverleners van Europa. Dagelijks worden circa 17.000 medewerkers en circa 26.000
voertuigen ingezet. In 2016/17 vervoerde GLS 508 miljoen pakketten en behaalde de groep een
omzet van 2,5 miljard euro.
Voor meer informatie: gls-group.eu
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