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Gotowi na sezon 

 

GLS inwestuje w europejską sieć   

 Nowe sortownie i oddziały 

 Ekspansja terytorialna 

 Inwestycje za ponad 100 euro  

 

Amsterdam, 23 listopada 2017. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, Grupa GLS 

zainwestowała w rozwój swojej europejskiej sieci ponad 100 milionów euro. 

Dzięki znacznie zwiększonej wydajności, firma jest dobrze przygotowana na 

szczyt sezonu.  

 

Nasz europejski system opiera się na połączonych ze sobą krajowych sieciach, 

dzięki czemu jesteśmy blisko naszych Klientów mówi Rico Back, CEO Grupy GLS. 

Stale inwestujemy na terenie Europy, aby utrzymać wysoki poziom świadczonych 

przez nas usług, również w sezonie szczytu paczkowego.    

 

Na inwestycje w nowe budynki oraz rozbudowę i modernizację istniejących 

lokalizacji GLS przeznaczył ponad 100 milionów euro. Wybudowaliśmy nową 

międzynarodową sortownię w Słowacji (Zwoleń) oraz uruchomiliśmy 8 nowych 

oddziałów na terenie Europy Południowo-Wschodniej: w Polsce (Leszno), Rumunii 

(Tulcza i Târgu Jiu), Słowenii (Slovenska Bistrica), Czechach (Klatovy i Šumperk) 

oraz na Węgrzech (Kazincbarcika i Budapeszt). Powstały również nowoczesne 

lokalizacje GLS Germany (Offenburg), GLS Austria (Rankweil) oraz GLS Poland 

(Radom).  

 

Inwestycje obejmują również obszerne rozbudowy filii, np. w Habay (Belgia), 

Taastrup koło Kopenhagi (Dania), Donaueschingen (Niemcy), Rotterdam (Holandia) 

oraz w Bydgoszczy (Polska). W Neuenstein w Niemczech, rozbudowaliśmy także 

sortownię naszej spółki zależnej DER KURIER. We Włoszech natomiast, 3 oddziały 

przeniosły się do większych budynków (Pesaro, La Spezia, Imperia). 

 

Dzięki tym inwestycjom zwiększyliśmy naszą wydajność przed zbliżającym się 

szczytem. W poprzednich latach, już od października liczba paczek była o 30% 

wyższa od średniej rocznej. W niektórych krajach, wolumen paczek podwajał się tuż 

przed świętami Bożego Narodzenia. Rico Back podkreśla: W tym roku 

przewidujemy, że wzrost sezonowy będzie jeszcze większy. Aby móc 



 

zagwarantować naszym Klientom w tym okresie wysoką jakość usług, do której są 

przyzwyczajeni, będziemy bardzo selektywnie podchodzić do kwestii wprowadzania 

nowych Klientów.   

 

Grupa GLS 

 

GLS, General Logistics Systems BV (z siedzibą w Amsterdamie), zapewnia wysokiej jakości, 

niezawodne usługi przewozu paczek dla ponad 270 000 Klientów, uzupełnione o usługi 

logistyczne i ekspresowe. "Europejski lider jakości w logistyce paczek" – tak brzmi myśl 

przewodnia GLS, a idea zrównoważonego rozwoju jest jedną z podstawowych wartości 

firmy. Za pośrednictwem własnych spółek krajowych i przedsiębiorstw partnerskich, Grupa 

GLS zbudowała rozległą sieć połączeń pozwalającą na doręczanie paczek do Klientów w 41 

krajach Europy i 7 stanach 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 kompleksowej sieci połączeń drogowych GLS 

jest jednym z wiodących dostawców usług kurierskich i ekspresowych 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. 

 

Więcej informacji: gls-group.eu 

 

https://gls-group.eu/EU/en/home

