SAJTÓKÖZLEMÉNY
Új GLS HUB Csehországban
Amszterdam, 2012. július 10. GLS egy új csomagelosztó központot épít a
csehországi Jihlavában. A csomagszolgáltató növeli kapacitását az
országban és erősíti az európai hálózatot.
A GLS Czech Republic új csomagelosztó központja előreláthatólag 2012
októberében készül el Jihlavában, a jelenlegi központ mellett. A nagyobb épületnek
és több szállítószalagnak köszönhetően kétszer annyi csomag szortírozására lesz
majd alkalmas, mint elődje. A létesítmény további bővítésével a napi kapacitás akár
120 000 db csomagra, a rakodórámpák száma pedig 68-ra növelhető. Az áruk
biztonságát modern riasztórendszer és a GLS normáinak megfelelő
biztonságtechnológia garantálja majd.
Nemzetközi szálak összefutnak
A létesítmény a belföldi csomagszortírozás mellett országos és nemzetközi átrakó
központként is üzemel majd Jihlavában. A naponta induló távolsági járatok
összekapcsolják Jihlavát a GLS neuensteini európai HUB-jával, valamint az
osztrák, lengyel, szlovák és magyar központokkal is. „Kelet és nyugat között évek
óta folyamatos a kereskedelem“, mondja Rico Back, CEO, GLS Group. „Arra
számítunk, hogy ez a tendencia folytatódni fog, és az ügyfeleink hosszú távon
kiváló szolgáltatást tudunk kínálni.“ Körülbelül négy millió eurót fektetünk az új
épületbe.
Erőforrások gazdaságos felhasználása, környezeti terhelés csökkentése
A környezetvédelmi szempontok is fontosak az új létesítmények fejlesztésénél. A
GLS Think-Green kezdeményezés részeként a cégcsoport minden új építkezésnél
figyelembe veszi a megfelelő ökológiai elveket. Így történt ez Juhlavában is. Az
építkezéshez újrahasznosított anyagokat használ a GLS. A fűtési rendszer
elsődleges hőforrása egy hőszivattyú lesz, ezenkívül csapadékvíz-gyűjtő és
hasznosító rendszer is felszerelésre kerül. A GLS energiatakarékos technológiát is
felhasznál, a világítási rendszer kiépítéséhez LED lámpákat használ. Felére
csökkentik a vízfogyasztást és annak költségét, összegyűjtik és tárolják a
csapadékvizet, majd ipari vízként használják fel. Az építkezés befejezését követően
ez lesz a GLS tizenkettedik "zöld" telephelye a GLS európai hálózatán belül.

GLS Group Európában
A GLS, az amszterdami központú General Logistics Systems B.V., megbízható, kiváló
minőségű csomagszállítási szolgáltatásokat nyújt 212 000 ügyfelének Európa-szerte,
amelyeket logisztikai és expressz szállítási szolgáltatások egészítenek ki. „Minőségben
piacvezető az európai csomagszállítási logisztikában” – ez a GLS vezérelve. Ennek
keretében a GLS a fenntarthatóságra helyezi a hangsúlyt: az egész Európát átfogó,
Think Green elnevezésű kezdeményezés a környezet védelmét szolgáló
tevékenységeket gyűjt össze egy csokorba. A Cégcsoport saját tulajdonú és
partnervállalatain keresztül 42 európai országot lefedő hálózatot működtet, és
szerződéses partnerei révén globális kapcsolatokkal is rendelkezik. A GLS 37
csomagirányító központot és 660 depót üzemeltet. Közúti hálózatával Európa vezető
csomagszállítási szolgáltatói közé tartozik. A GLS 13 400 dolgozója évente 375 millió
csomagot kezel, mindennap 16 510 járműve szállítja a csomagokat. A 2011/2012-es
pénzügyi évben a GLS 1,81 milliárd euró bevételt ért el.

