Comunicado à Imprensa

GLS Portugal Novo Website
Venda do Pinheiro, 12 de Janeiro de 2015. Com o lançamento da nova versão do seu website, a
GLS Portugal fica alinhada com as restantes empresas do Grupo GLS, e passa a oferecer aos
seus clientes uma experiência de navegação online mais moderna, com novas funcionalidades de
pesquisa geográfica da rede ParcelShop, novas versões de pesquisa e traceabilidade online de
objectos, com versões APP disponíveis para Mac e Android, entre outras funcionalidades, que
potenciarão a instalação em Portugal dos mais recentes serviços, especialmente para as entregas
B2C que o mercado de vendas online exige.
A GLS Portugal, subsidiária da General Logistics Systems B.V, fornece serviços de transporte em
caixas e paletes, com alta Qualidade e Segurança, assim como serviços de entrega de valor
acrescentado associados, em Portugal Continental e Ilhas.

O Grupo GLS na Europa
GLS, General Logistics Systems B.V. (com sede em Amesterdão), fornece serviços de entregas de
confiança, alta Qualidade a 220,000 clientes na Europa, complementados por serviços de logística e
expresso. “Líder de Qualidade em logística de encomendas na Europa” é o lema da GLS. Neste contexto, a
sustentabilidade é enfatizada na GLS: a sua iniciativa Europeia ThinkGreen implementa um conjunto de
actividades com o objectivo de proteger o meio ambiente. Através das suas subsidiárias e parceiros, o
Grupo uma cobertura de rede em 37 Estados Europeus e está ligada a todo o mundo por acordos
contratuais. 37 Armazéns de reencaminhamento e 667 centros de distribuição estão ao dispor da GLS. Com
a sua rede terrestre a GLS é um fornecedor líder na entrega de encomendas na Europa. Cerca de 14,000
colaboradores processam 380 milhões de encomendas por ano. Todos os dias aproximadamente 18,000
veículos estão em rota ao serviço da GLS. No ano financeiro de 2012/13 a GLS alcançou receitas de 1.84
biliões de euros.
Para mais informações, visite gls-group.eu

