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INFORMACJA PRASOWA 

 

Firma kurierska angażuje się w regionie  

 

GLS Poland wspiera Bieg Lwa 

 

Poznań-Komorniki, 1 czerwca 2018 r. GLS angażuje się w imprezę biegową inną niż wszystkie, która 

odbędzie się już 3 czerwca pod Poznaniem, niedaleko siedziby głównej firmy.  

 

Sportowe wyzwania dla wszystkich grup wiekowych i zróżnicowane atrakcje - wszystko to łączy w sobie 

"Bieg Lwa" w Tarnowie Podgórnym, organizowany przez Stowarzyszenie Bieg Lwa. Główny dystans to 

półmaraton, ale będzie okazja sprawdzić się również na krótszych dystansach w ramach kilku grup 

wiekowych. W biegu swój udział zadeklarowało blisko 3 500 aktywnych uczestników. 

 

Osoby, które nie wezmą udziału w zawodach, również znajdą coś dla siebie - firma GLS Poland, jako główny 

partner, zadba o atrakcje dla całej rodziny. W specjalnej strefie GLS czekać będą liczne animacje dla 

najmłodszych, darmowy popcorn oraz ciekawe nagrody, a hostessy rozdawać będą awiza uprawniające do 

odbioru paczek z firmowymi gadżetami.  

 

Kompleksowe wydarzenie 

 

Hasło przewodnie całej imprezy brzmi "Poziom wyżej" – jest to wydarzenie skierowane do wszystkich osób, 

które pragną uprawiać sport i miło spędzić czas w przytulnej atmosferze małego miasta. O dobre 

samopoczucie zadbają także liczne food trucki z dużym wyborem międzynarodowych specjałów. Głównym 

celem tego wydarzenia nie są sukcesy sportowe, lecz integracja biegaczy i kibiców, osób młodszych 

i starszych, gości i mieszkańców mówi Tomasz Kroll, Dyrektor Zarządzający GLS Poland. My również 

dbamy o dobrą atmosferę i przyjazne relacje w naszych filiach na terenie całej Polski. Cieszymy się 

niezmiernie, że będziemy mogli uczestniczyć w Biegu Lwa w pobliżu naszej głównej siedziby, a przez to 

przyczynić się do promocji tego regionu.  

 

Firma GLS angażuje się również w inne wydarzenia sportowe, kulturalne i społeczne – począwszy od 

biegów Poland Business Run, aż po najważniejsze mecze żużlowe. Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce GLS supports. 

 

 

https://gls-group.eu/PL/pl/gls-supports
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GLS Poland i Grupa GLS 

 

GLS Poland to spółka-córka General Logistics Systems B.V. (z siedzibą w Amsterdamie). GLS świadczy 

niezawodne, wysokiej jakości usługi kurierskie, logistyczne oraz ekspresowe dla ponad 270 000 Klientów. 

“Lider jakości w europejskiej logistyce przesyłek” to główna zasada działania GLS, a zrównoważony rozwój 

to jedna z podstawowych wartości. Dzięki własnym spółkom oraz partnerom Grupa stworzyła sieć 

obejmującą 41 państw Europy i 7 stanów USA. Ponadto, dzięki umowom partnerskim, GLS dysponuje także 

połączeniami globalnymi. Infrastruktura GLS to ponad 70 centralnych i regionalnych sortowni oraz ponad 

1 000 oddziałów, dzięki niej GLS jest jednym z wiodących operatorów logistycznych w Europie. Firmę tworzy 

17 000 pracowników, a każdego dnia około 26 000 samochodów GLS rusza w trasę. W roku obrotowym 

2016/17 GLS uzyskał przychody w wysokości 2,5 mld euro i obsłużył 508 milionów paczek. 

 

 


