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GLS rozšiřuje paletu mezinárodních doručovacích služeb 
 
Poskytovatel balíkových služeb GLS rozšířil svoji mezinárodní službu 
FlexDeliveryService do dvanácti evropských zemí. Díky tomu si mohou obyvatelé těchto 
zemí nakupující na internetu v zahraničí lépe plánovat doručení balíku. Umožňuje jim se 
rozhodnout, kdy a kam chtějí zásilky doručit – bez ohledu na zemi, ve které si zboží 
objednali. 
 

Země Beneluxu, Německo, Polsko, Rakousko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, 

Rumunsko, Slovensko a Slovinsko – jsou nyní propojeny ve všech směrech. „Poptávka po 

mezinárodních službách roste ruku v ruce s mezinárodním internetovým obchodem,“ 

vysvětluje Rico Back, CEO skupiny GLS. „Rozšiřováním naších služeb zajišťujeme 

odesílatelům nové obchodní příležitosti a spotřebitelům dáváme přístup k novým produktům,“ 

dodává. 

 

Integrace pokračuje 

Propojení dvanácti zemí v jeden vzájemně propojený celek je dalším milníkem na cestě 

k celoevropské službě FlexDeliveryService. Integrace Dánska a Francie je rovněž v plném 

proudu. V současné době už nabízí GLS flexibilní doručení ve Francii nebo Dánsku u balíků 

odeslaných z Belgie, Německa, Lucemburska, Polska a Rakouska. V národním měřítku je 

FlexDeliveryService dostupná ve všech 14 zemích. 

 

Uspokojujeme lidské potřeby 

Mezinárodní FlexDeliveryService usnadňuje všem online nakupujícím doručení zboží 

zakoupeného v zahraničí. Kdokoli, kdo nakupuje za hranicemi vlastní země - v jedné 

z propojených zemí, si může vybrat z široké škály možností doručení včetně doručení balíku 

ve zvolený den, případně do GLS ParcelShopu. V závislosti na službách dostupných 

v jednotlivých regionech může GLS doručovat večer, zanechat balíky na smluveném 

bezpečném místě nebo může v některých zemích využít i balíkomaty. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

GLS: kvalitní služby v České republice i po celé Evropě 

GLS Czech Republic s.r.o. je dceřinou firmou General Logistics Systems B.V. (s centrálou v Amsterdamu). GLS 

zajišťuje spolehlivé, vysoce kvalitní služby přepravy balíků pro více než 220 000 zákazníků v Evropě, doplněné 

logistickými a expresními službami. “Lídr kvality v evropské balíkové přepravě”, to je hlavní motto GLS. Jedna 

z klíčových hodnot společnosti je udržitelný rozvoj. Prostřednictvím vlastních a partnerských společností skupina 

GLS provozuje síť pokrývající 41 evropských zemí a se zbytkem světa je propojena přes smluvní partnery. GLS má 

k dispozici 41 centrálních třídících středisek a více než 700 dep. Se svou pozemní sítí je GLS jedním z předních 

poskytovatelů balíkových služeb v Evropě. 14 000 zaměstnanců zpracuje 431 milionů balíků ročně. Každý den 

vyjíždí na silnice okolo 20 000 vozů GLS. Ve finančním roce 2015/16 GLS dosáhla obratu 2,2 miliardy eur. 


