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Informacja prasowa 

GLS Poland partnerem Monster Energy FIM Speedway of Nations 

 

Firma kurierska GLS Poland od dwóch sezonów wspiera Żużlową Reprezentację 

Polski. W tym roku została również oficjalnym partnerem nowej formuły mistrzostw 

świata Monster Energy FIM Speedway of Nations, których finał odbędzie się już 

w najbliższy weekend.  

 

8 i 9 czerwca do Wrocławia przybędą największe gwiazdy czarnego sportu. Do rywalizacji staną 

najlepsze reprezentacje narodowe składające się z dwóch zawodników oraz jednego żużlowca 

rezerwowego. Polacy, jako gospodarze wydarzenia, mają zagwarantowane miejsce w finale. 

Nasza kadra stanie do walki w składzie: Maciej Janowski, Patryk Dudek i Maksym Drabik (jako 

zawodnik rezerwowy). 

 

- Mamy świetnych sportowców, chcemy ich wspierać nie tylko podczas meczów towarzyskich, 

ale przede wszystkim w trakcie najważniejszych rozgrywek. Jesteśmy przekonani, że w sobotę 

na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, nasza drużyna ponownie dostarczy kibicom wielu 

pozytywnych emocji – podkreśla Tomasz Kroll, Dyrektor Zarządzający GLS Poland.  

 

GLS Poland zaangażuje się również w relacje z publicznością zapewniając atrakcje specjalne 

przed oraz w trakcie meczów. W strefie GLS odbędą się sesje autografowe z zawodnikami 

naszej kadry powołanej na mecz, a hostessy GLS będą rozdawały kibicom awiza uprawniające 

do odbioru paczek z firmowymi gadżetami. Moc atrakcji będzie czekała również na 

najmłodszych. 

 

Firma kurierska GLS Poland była także partnerem Drużynowego Pucharu Świata - Monster 

Energy FIM Speedway World Cup w 2017 roku, podczas którego Żużlowa Reprezentacja Polski 

zdobyła puchar Ove Fundina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 18 000 pracowników, a każdego dnia około 30 000 samochodów 

GLS rusza w trasę. W roku obrotowym 2017/18 GLS uzyskał przychody w wysokości 2,9 mld euro i obsłużył 584 

miliony paczek. 

 

Więcej informacji: 

https://gls-group.eu/PL/pl/home 

http://www.polskizuzel.pl/  

 

Kontakt dla mediów: 

Małgorzata Markowska  

GLS Poland 

+48 695 354 791 

malgorzata.markowska@gls-poland.com  
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