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Venituri

Clienți

Depozite

Mașini de cursă lungă

Parcel shop-uri

Colete

Angajați

Hub-uri

Vehicule de livrare

Parcel lockere

5 miliarde de euro

Peste 250,000

Peste 1,600**

Peste  4,500

Peste 33,000

870 de milioane

Peste 22,000

Peste 120

Peste 37,000 **

Peste 2,200Press Kit
GLS Press Kit 2022

* până la 31 Martie 2022
** include francizele și agențiile



https://gls-group.eu/RO/ro/home

Rețeaua noastră

PIB European  acoperit de puternica 1

rețea GLS2

Prezența GLS

colete livrate zilnic3

expedieri 2C

95%

Aproximativ 40 de țări

5 milioane

>50%

1. PIB-ul în 2020 2. Incluzând colaborările
 cu partenerii

3. În sezonul de vârf al 2021

GLS Group este unul dintre cei mai mari furnizori de
servicii de coletărie de sine stătători din Europa, cu o prezență 
locală puternică în majoritatea țărilor de pe continent. 
GLS Group este, de asemenea, funcțional prin filiale deținute
integral în Canada și pe Coasta de Vest a SUA, toate cuprinse  
într-o singură rețea GLS. Acest lucru facilitează conexiunea
dintre comunitățile și clienții GLS cu milioane de colete și 
povești zi de zi.

Compania a luat naștere ca General Logistics Systems B.V.
în anul 1999, fiind fondată în anul 1989 sub numele de
German Parcel. Având peste 30 de ani de experiență, GLS 
este proactivă în administrarea rețelei sale, adaptându-se 

În 40 de țări, compania se mândrește cu furnizarea unor  
servicii de înaltă calitate, care corespund cel mai bine  
cerințelor clienților săi. În anul 2021/22, GLS a generat venituri
record de 5 miliarde de euro și a livrat 870 de milioane de
colete în toată lumea.

Pentru informații suplimentare, vizitează www.gls-group.com 

La GLS, ne-am propus să oferim cele mai personale livrări, fiind atenți
la fiecare client al nostru. Ne dezvoltăm încontinuu rețeaua de oameni 
dedicați și încredere care, asemenea nouă, știu că un colet nu este 
niciodată un simplu colet. Cu ajutorul lor, livrăm speranțele, visurile și
ambițiile fiecărui expeditor și ale fiecărui destinatar. Datorită rețelei 
noastre puternice, ne-am câștigat locul de jucător important de-a lungul 
în Europa și în anumite locații din America de Nord. Continuăm să construim 
succesul serviciilor noastre și să fructificăm potențialul și oportunitățile de 
dezvoltare. Menținem standarde înalte de calitate prin abordarea noastră 
vizionarea pe care o îmbunătățim în mod constant. Ne-am luat angajamentul 
de a atinge zero emisii de dioxid de carbon până în 2045 and și ne îndreptăm spre 
crearea unui impact pozitiv asupra viitoarelor generații. Acționăm spre a deveni mai 
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Date de contact
GLS General Logistics Systems România SRL
Departamentul de Marketing
marketing@gls-romania.ro
0790 675 684

GLS leadership

Martin Seidenberg Thorsten Pruin Miklos Szoboszlay
Division Manager GLS Romania

globali, mai digitali, mai flexibili și multilateral dezvoltanți, fiind cu un pas mai aproape
de obiectivele noastre în fiecare zi. Pentru a afla mai multe despre GLS, te invităm să 
ne contactezi!

și descoperă mai multe imagini!
constant la nevoile în continuă schimbare ale pieței. 
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sten Pruin Miklos Szoboszlay
Division Manager GLS Romania


