
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Nový partner sít ě GLS v jihovýchodní Evrop ě: 

A2B Express 
 

Jihlava, 2. února 2016. Od za čátku tohoto roku, GLS spolupracuje v Srbsku, 

Bosn ě a Hercegovin ě, Makedonii, Černé Ho ře a Kosovu s firmou A2B 

Express. 

 

Obě společnosti předávají mezinárodní balíky do sítě nového partnera, který je 

následně přepravuje a doručuje. Třídící uzel GLS Croatia v Záhřebu je bránou 

pro tyto přeshraniční balíky. GLS a A2B Express úzce spolupracují na koordinaci 

celního odbavení. Vzhledem k tomu, že mají obě společnosti propojené IT 

systémy, je možné bezproblémově sledovat pohyb balíků a snadno odpovídat na 

dotazy zákazníků. 

 

“Silné postavení A2B Express v jihovýchodní Evropě ideálně doplňuje naši 

celoevropskou síť”, vysvětluje Saadi Al-Soudani, ředitel mezinárodního provozu 

GLS. “A2B Express disponuje znalostmi trhu a specifik jednotlivých zemí, což je 

zejména cenné s ohledem na leckdy obtížné politické a ekonomické podmínky v 

dotčených zemích. 

 

A2B Express provozuje v regionu řadu třídících center a dep. Společnost byla 

založena v roce 2008 a svým přibližně 3000 zákazníkům nabízí široké spektrum 

balíkových a logistických služeb. 

 

“Spojením sil s GLS, rozšiřujeme naše portfolio a umožňujeme našim 

zákazníkům proniknout na nové trhy,” říká Josip Krznaric, generální ředitel A2B 

Express. “Naše spojení s celoevropskou sítí GLS také představuje silný 

argument pro získávání klientů. I my se zaměřujeme na kvalitu, spolehlivost a 

flexibilitu.” 

 

Země v regionu jihovýchodní Evropy pracují na posílení vzájemné ekonomické 

spolupráce a spolupráce s EU – což je závazek, který byl zdůrazněn na summitu 

západního Balkánu, který se konal ve Vídni v srpnu 2015. Al-Soudani: “Jsme 

přesvědčeni, že obchod poroste a jsme rádi, že můžeme tento cíl podpořit 

vzájemným partnerstvím.” 

 

 

 



 

 
GLS v České republice a v Evrop ě  
 
GLS Czech Republic s.r.o. dceřiná společnost General Logistics Systems B.V. (s 

centrálou v Amsterdamu) zajišťuje spolehlivé, vysoce kvalitní služby přepravy balíků pro 

220.000 zákazníků v Evropě, doplněné logistickými a expresními službami. “Lídr kvality v 

evropské balíkové přepravě”, to je hlavní motto GLS. V této souvislosti klade GLS důraz 

na udržitelný rozvoj: svou celoevropskou iniciativou Think Green vytváří aktivity 

zaměřené na ochranu životního prostředí. Prostřednictvím vlastních a partnerských 

společností provozuje skupina GLS síť pokrývající 41 evropských zemí a se zbytkem 

světa je propojena přes smluvní partnery. GLS disponuje 39 centrálními překladišti a 688 

depy. Se svou pozemní sítí se řadí k předním poskytovatelům balíkových služeb v 

Evropě. Zhruba 14 000 zaměstnanců zpracuje 436 milionů balíků ročně. Každý den 

vyjíždí na silnice okolo 19 000 vozidel GLS. Ve finančním roce 2014/15 dosáhla GLS 

obratu 2,1 miliardy eur.  

 

Více informací: gls-czech.com 
 


