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fő mutatói¹

Depók

Távolsági járatok száma

CsomagPontok

Csomagirányító központok

Kézbesítő járművek száma

Csomagautomata

Kb. 1.600³

Több, mint 40.000

Kb. 120³

1   2022. szeptember 30-tól

2   2021. április 1-től 2022. március 31-ig

3   A franchine vállalkozásokat és képviseleteket is beleértve

5 milliárd €²
Bevétel

Csomagforgalom (db) 

870 millió²

Ügyfelek

Kb. 240 000

Alkalmazottak

Kb. 22 000

Több, mint 37.000³

Kb. 4.500

Kb. 3.200
Sajtó mappa
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   További képekért

1. A 2020. évi GDP 2. Beleszámítva a hálózati
    partnerekkel folytatott
    együttműködést 

3. 2021. évi főszezon

A GLS Csoport Európa egyik legnagyobb önálló 

csomagküldő szolgáltatója, amely a kontinens 

szinte valamennyi országában erős helyi jelenléttel 

rendelkezik. Emellett Kanadában és az Egyesült 

Államok nyugati partján százszázalékos tulajdonú 

leányvállalatokon keresztül is működik, mindezek 

egyazon GLS-hálózatba tartoznak. A GLS ennek 

köszönhetően zökkenőmentesen köti össze 

ügyfeleit és közösségeit, több millió csomagot és 

történetet kézbesítve nap mint nap.

A vállalatot 1999-ben hozták létre General Logistics 

Systems B.V. néven az 1989-ben alapított German 

Parcel nevű cég jogutódaként. A több mint 30 éves 

tapasztalatra alapozva a GLS proaktív a 

hálózatkezelés tekintetében, aktívan, rugalmasan 

és agilisan kapcsolja össze piacait, hogy reagáljon 

azok gyorsan változó és dinamikus jellegére. 

Cégünk büszke rá, hogy kb. 40 országban nyújt 

magas színvonalú, ügyfelei igényeinek leginkább 

megfelelő szolgáltatást. A GLS 2021/22-ben 5 

milliárd eurós rekordbevételt ért el, és 870 millió 

csomagot szállított ki a piacain. 

További információkért látogasson el a

gls-group.com weboldalra.

A GLS-nél célunk, hogy a lehető leginkább személyre szabott és 
legzökkenőmentesebb csomagküldő szolgáltatást biztosítsuk 
ügyfeleinknek. Cégünk folyamatosan bővíti megbízható és elkötelezett 
munkatársakból álló hálózatát, akik tisztában vannak vele, hogy egy 
csomag egy puszta kézbesítendő tárgynál többet jelent. Minden 
csomaggal a feladó és a címzett reményeit, álmait és ambícióit is 
szállítjuk. Rugalmas és erős hálózatunknak köszönhetően mára Európa-
szerte és Észak-Amerika egyes részein is agilis piaci szereplőként tartják 
számon vállalatunkat. Továbbra is építünk zökkenőmentes 
szolgáltatásaink sikereire, valamint kihasználjuk a növekedés és a 
jövőbeli potenciálok felszabadításában rejlő lehetőségeket. 
Előremutató megközelítésünkkel magas színvonalat tartunk fenn, és 
folyamatosan fejlesztjük azt. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy 
2045-re elérjük a nulla kibocsátást, és olyan közvetlen lépéseket 
teszünk, amelyek pozitív hatást gyakorolnak a jövő generációira. 
További erőfeszítéseket teszünk, hogy még globálisabbá, digitálisabbá, 
rugalmasabbá és diverzi�káltabbá váljunk, és minden nap egy lépéssel 
közelebb kerülünk ehhez. Ha bővebb információkra kíváncsi a GLS-t 
illetően, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

GLS jelenlét

40 ország

5 millió

>50%

3Naponta kézbesített csomagok száma  

Lakossági ügyfeleknek kézbesített

küldemények
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