
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

Zjednodušení mezinárodní e-komerce  

 

GLS rozšiřuje mezinárodní služby 
 

• Bulharsko, Itálie, Portugalsko a Finsko propojeny mezinárodní službou 

FlexDeliveryService 

• Mezinárodní flexibilní doručení balíků je nyní dostupné ve 21 zemích 

• Další expanze je v plánu 

 

Amsterdam, 20. března 2019. Balíková přepravní společnost GLS zprovoznila 

mezinárodní službu FlexDeliveryService nově také v Bulharsku, Itálii, 

Portugalsku a Finsku. Počet evropských zemí vzájemně propojených touto 

službou tak vzrostl již na 21. Příjemci balíků v těchto státech mají možnost 

flexibilně přizpůsobit proces doručení balíku podle jejich vlastních potřeb.  

 

“Přidání Bulharska, Itálie, Portugalska a Finska mezi země vzájemně propojené 

službou FlexDeliveryService je dalším milníkem na cestě k flexibilní celoevropské 

doručovací síti”, uvádí Anne Putz, ředitelka marketingu a komunikace skupiny GLS. 

“Z rozšiřování služby FlexDeliveryService těží zejména internetové obchody a jejich 

zákazníci, a to především proto, že příjemce může flexibilně měnit způsob doručení 

balíku podle vlastních potřeb“. 

 

Bez ohledu na zemi, ve které nakupující vytvoří online objednávku zboží, jsou 

informační zprávy týkající se doručení balíku vždy odesílány v národním jazyce 

příjemce zásilky. Příjemce balíku má poté v závislosti na cílové destinaci možnost 

flexibilně upravovat čas a místo doručení. Lze zvolit např. doručení ve vybraný den, 

přesměrování na jinou adresu nebo do vybraného ParcelShopu.  

 

 

Vzájemně propojené země pomocí FlexDeliveryService: 
 

Rakousko (AT)  
Belgie (BE)   
Bulharsko (BG) 
Česká republika (CZ) 
Německo (DE) 
Dánsko (DK) 
Španělsko (ES) 
Finsko (FI) 
Francie (FR) 

Chorvatsko (HR) 
Maďarsko (HU)  
Irsko (IE) 
Itálie (IT) 
Lucembursko (LU) 
Nizozemí (NL)   
Polsko (PL)  
Portugalsko (PT) 
Rumunsko (RO) 



 

 

Slovinsko (SI) 
Slovensko (SK) 

Spojené království (UK)

 

 
Skupina GLS 
 
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 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 v 8 
státech USA a Kanadě, se zbytkem světa je propojena přes smluvní partnery. GLS má 
k dispozici přes 50 centrálních a regionálních třídících středisek a více než 1 000 dep. 
Se svou pozemní sítí je GLS jedním z předních poskytovatelů balíkových služeb v 
Evropě. GLS znamená na 18 000 zaměstnanců a na silnicích každý den okolo 30 000 
automobilů v barvách GLS. Ve finančním roce 2017/18 GLS dosáhla obratu 2,9 
miliardy eur a přepravila 584 milionů balíků. 

 


