
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

Společnost Estafeta se stala přepravním 

partnerem GLS v Mexiku 
 

Amsterdam, 3. června 2019. Skupina GLS rozšířila pomocí nového 

partnerství svoje působení na americkém kontinentu. Společnost Estafeta 

Mexicana, S.A. DE C.V. (dále jen Estafeta) bude od června 2019 doručovat 

zásilky GLS v Mexiku, později bude také dodávat balíky do evropské, 

americké a kanadské sítě GLS. 

 

Estafeta je druhým největším poskytovatelem balíkové přepravy v Mexiku, 

přičemž pokrývá pátou největší zemi amerického kontinentu prostřednictvím 

rozsáhlé přepravní sítě s více než 6.500 zaměstnanci. Infrastruktura společnosti 

se skládá ze tří třídících center a 57 dep. Pro přepravu a doručování zásilek je 

využíváno šest letadel a 3.600 doručovacích vozidel. 

 

“Díky spolupráci s firmou Estafeta budou moci naši zákazníci profitovat z moderní 

a efektivní mexické přepravní sítě, která rozšiřuje naše dosavadní zámořské 

aktivity v USA a Kanadě” uvádí Saadi Al-Soudani, Managing Director 

International GLS. “Máme radost z tohoto nového partnerství, které nám pomáhá 

více propojit Severní Ameriku a Evropu - dva největší obchodní trhy na světě.” 

 

Ingo Babrikowski, generální ředitel Estafeta, zdůrazňuje výhody tohoto nového 

partnerství pro odesílatele zásilek z Mexika: “Vítáme partnerství s GLS a jsme si 

jisti, že díky vzájemné spolupráci budeme schopni poskytnout našim zákazníkům 

lepší přepravní řešení pro evropský trh.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Skupina GLS 

Skupina GLS, General Logistics Systems B.V. (s centrálou v Amsterdamu), zajišťuje 

spolehlivé, vysoce kvalitní služby přepravy balíků pro více než 270 000 zákazníků 

doplněné logistickými a expresními službami. „Lídr kvality v evropské balíkové přepravě”, 

to je hlavní motto GLS, a udržitelný rozvoj je jednou z klíčových hodnot. Prostřednictvím 

vlastních a partnerských společností skupina GLS provozuje síť pokrývající 41 

evropských zemích. GLS působí také a v 78 státech USA a Kanadě, se zbytkem světa je 

propojena přes smluvní partnery. GLS má k dispozici přes 570 centrálních a regionálních 

třídících středisek a více než 1 400 dep. Se svou pozemní sítí je GLS jedním z předních 

poskytovatelů balíkových služeb v Evropě. GLS znamená na 20 000 zaměstnanců a na 

silnicích každý den okolo 30 000 automobilů v barvách GLS. Ve finančním roce 2018/19 

GLS dosáhla obratu 2,9 miliardy eur a přepravila 634 milionů balíků. 

 

Více informací na: gls-group.eu 

 

Více informací o Estafeta na: www.estafeta.com 

https://gls-group.eu/EU/en/home
http://www.estafeta.com/

