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Nouă companie GLS ia startul în Croaţia 
 
Amsterdam, 1 august 2013. Compania Europeană de coletărie GLS şi-a 
extins reţeaua din Sud-estul Europei. GLS Croaţia îşi desfăşoară activitatea 
începând de azi – cu servicii naţionale şi conexiuni internaţionale.  
 
La o lună după ce Croaţia a aderat la UE, compania GLS este prezentă în întreaga 
ţară printr-o reţea proprie. Compania va include iniţial patru locaţii, în Zagreb, 
Rijeka, Split şi Osijek, locaţii ce au fost infiinţate la sfârşitul lunii mai, când 
compania a fost fondată. GLS Group şi-a desfăşurat anterior operaţiunile prin 
intermediul unui partener contractual. 
 
“Pentru noi este foarte important să le putem oferi clienţilor internaţionali de pe 
pieţele Sudice şi Estice din UE timpi scurţi de livrare şi servicii inteligente,” spune 
Rico Back, CEO al GLS Group. “Înfiinţarea propriilor companii s-a dovedit un 
succes aici.” GLS consideră Croaţia o piaţă de creştere, printre alte lucruri, pentru 
că economia ţării va beneficia de pe urma aderării la UE. “Imediat ce limitările 
vamale dispar, cererea normală pentru livrări la timp creşte, deci este important să 
fim prezenţi la nivel local,” accentuează Back. Gergely Farkas, Managing Director 
GLS Europe East, va conduce noua filială GLS. 
 
Reţea viabilă, termeni scurţi de livrare  
 
Depozitul de lângă Zagreb (Popovec) funcţionează de asemenea şi ca centru 
naţional de distribuţie – echipat cu tehnologie modernă de siguranţă şi un sistem 
foarte eficient de sortare a coletelor în conformitate cu standardele GLS. “Chiar de 
la început, vom livra colete naţionale în Croaţia în timpul standard de livrare de 24 
de ore” explică Gergely Farkas. “Multe servicii suplimentare, precum serviciul 
Ramburs sau notificarea persoanelor fizice cu privire la livrările iminente, sunt de 
asemenea disponibile încă din start.” 
 
Din 1 septembrie 2013, transporturile GLS internaţionale vor fi de asemenea 
sortate la locaţia din Zagreb. Servicii zilnice conectează Croaţia într-o direcţie 
vestică cu Ljubljana (Slovenia), Ansfelden (Austria) şi HUB-ul European din 
Neuenstein (Germania), în timp ce conexiunile rapide către Europa de Est se 



realizează prin intermediul HUB-ului GLS din Budapesta (Ungaria). Din Croaţia, 
GLS livrează către ţări precum Ungaria şi Slovenia într-un timp de tranzit standard 
de la 24 la 48 de ore. La fel de rapid, coletele din aceste ţări ajung în Croaţia. De la 
HUB-ul European din Neuenstein, coletele exportate către Croaţia sunt livrate în 
general în maxim 72 de ore. 
 
Lansări de success în Europa de Est  
 
GLS Croaţia este deja a patra companie GLS recent fondată în această regiune, 
urmându-le pe cele din Slovacia (2004), Cehia (2005) şi România (2007). 
Compania GLS este prezentă în Ungaria din 1999, iar în Slovenia din 2000. Rico 
Back încheie: “Lansarea propriei companii în Croaţia e parte din strategia noastră 
de reţea. Europa reprezintă piaţa noastră de bază, iar ţările din cadrul UE sunt 
bineînteles ţinta noastră principală.”  
 
 
 
GLS în România şi Europa 
 
GLS General Logistics Systems Romania SRL, filială a General Logistics Systems B.V. (cu sediul 
central în Amsterdam), oferă servicii de coletărie de încredere şi de înaltă calitate pentru 220.000 
clienţi în Europa, la care se adaugă servicii de logistică şi servicii expres. “Lider european în 
privinţa calităţii ” este principiul de bază al companiei GLS. În acest context, sustenabilitatea este 
primordială la GLS: iniţiativa ThinkGreen din întreaga Europa include activităţi menite să protejeze 
mediul înconjurător. Prin companii proprii şi prin intermediul companiilor partenere, Grupul oferă o 
reţea ce acoperă 37 de ţări europene şi care este conectată la celălalte continente prin înţelegeri 
contractuale. GLS dispune de 37 HUB-uri internaţionale si 667 depozite. Prin intermediul reţelei 
sale de livrări pe cale rutieră, GLS este unul din liderii în servicii de coletărie din Europa. 14.000 
angajaţi gestionează 380 milioane de colete pe an. În fiecare zi 18,000 vehicule livrează pentru 
GLS. În anul financiar 2012/13 GLS a obţinut venituri de 1.84 miliarde EUR. 
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