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20 éve Magyarországon a GLS
Alsónémedi, 2018.05.02. Két évtizede már, hogy 1998 májusában, akkor még
General Parcel Hungary Kft. néven megkezdte operatív működését a GLS
Magyarországon.
20 éve összesen öt depóval (Budapest, Győr, Pécs, Szeged, Debrecen), tizenöt
gépjárművel és hozzávetőlegesen húsz munkatárssal indult hazánkban a vállalat.
Abban az időben a piacon nem volt jelen profi technológiával működő
csomagszállító cég, így a GLS nagy hangsúlyt fektetett az új technikai
megoldásokra és a minőségi szolgáltatásra. A vállalat úttörő volt a vonalkód alapú
csomagkövetésben.
Az évek során a kiterjedt partnerhálózatnak és a lelkiismeretes munkának
köszönhetően a GLS piacvezető lett a minőség és a megbízhatóság tekintetében.
A vállalat a két évtized alatt Magyarország egyik legnagyobb csomagszállítójává
nőtte ki magát, mely több mint 250 főt foglalkoztat, az országszerte elhelyezkedő
depók száma pedig 43-re nőtt.
Farkas Gergely a GLS Hungary ügyvezető igazgatója összefoglalta az elmúlt 20
évet és a vállalat sikerének titkát: „Büszkeséggel tölt el, hogy már a kezdetektől
fogva részese lehettem a cég töretlen fejlődésének. Visszatekintve nagyon hamar
eltelt ez a két évtized, hiszen folyamatosan változott a gazdasági környezet,
ezekre a kihívásokra vállalatunknak is gyorsan reagálnia kellett. Piaci
növekedésünk és az elmúlt 20 év egyértelműen közös siker, munkatársainknak,
megbízóinknak és szállítmányozási partnereinknek köszönhetően és a közös
együttműködés révén juthattunk csak el idáig. Mi sem bizonyítja jobban az
együttes erőfeszítések sikerességét, hogy közülük jó néhányan már az alapítás
óta együtt dolgoznak a GLS-sel.”
A GLS Hungary célja, hogy a folyamatos fejlődés mellett a jövőben is magas
szintű, minőségi szolgáltatást nyújtson az üzleti partnerek és a magánszemély
címzettek részére egyaránt. A tervek között szerepel több új szolgáltatás
bevezetése, a központi üzem bővítése, nyolc új depó létrehozása. A vállalat
vezetői fontosnak tartják, hogy a színvonalas szolgáltatásnyújtás mellett az év
minden napján azt biztosítsa a cég, amit ígért.

GLS Hungary és a GLS Csoport
A GLS Hungary egyike az amszterdami székhelyű, General Logistics Systems B.V.
leányvállalatainak. A GLS megbízható és kiemelt minőségű csomaglogisztikai
szolgáltatásokat nyújt több mint 270 ezer megbízójának kiegészítve egyéb logisztikai
és expressz szolgáltatásokkal. “Minőségben piacvezető az európai
csomaglogisztikában”, ez a GLS vezető irányelve, a fenntarthatóság pedig egyike a
meghatározó alapértékeknek. Saját leányvállalatai és partnercégek bevonásával a
csoport 41 európai országban és hét USA-beli államban biztosít teljes körű hálózati
lefedettséget, továbbá teszi ezt szerződött partnerekkel világszerte. A GLS-nek 70
központi valamint regionális átrakóközpont (HUB), továbbá több mint 1000 depó áll
rendelkezésére. Kiterjedt hálózatának köszönhetően a GLS egyike Európa vezető
csomaglogisztikai szolgáltatóinak. A GLS Csoport megbízásából naponta közel 26000
gépjármű van úton és mintegy 17000 munkavállalót számlál. A 2016/17-os pénzügyi
évben a cégcsoport 508 millió csomagot szállított és árbevétele elérte a 2,5 milliárd
eurót.
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