
 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

 

Estafeta sa stala partnerom GLS v Mexiku 
 

Amsterdam, 3. jún 2019. Skupina GLS rozšírila svoje pôsobenie na 

severoamerickom kontinente s novým partnerom. Od júna 2019 bude 

spoločnosť Estafeta Mexicana, S.A. DE C.V. (Estafeta) doručovať zásielky 

GLS v Mexiku a do siete GLS dodávať zásielky určené pre európsky, 

americký a kanadský trh.  

 

Estafeta je druhým najväčším poskytovateľom logistických, kuriérnych a 

zásielkových služieb v Mexiku a pokrýva piatu najväčšiu krajinu na americkom 

svetadiele rozsiahlou sieťou so 6500 zamestnancami. Infraštruktúra spoločnosti 

zahŕňa 3 centrálne triediace strediská a 57 prevádzkových stredísk. Na 

prepravu a doručovanie používa 6 lietadiel a 3600 vozidiel. 

 

„Vďaka spolupráci so spoločnosťou Estafeta budú naši zákazníci v Európe a v 

Severnej Amerike profitovať z modernej a efektívnej siete v Mexiku, a zároveň 

sa tým doplní naša činnosť v USA a Kanade,“ povedal Saadi Al-Soudani, 

medzinárodný generálny riaditeľ GLS. „Veľmi sa tešíme z tejto spolupráce, 

pretože aktivitami v Severnej Amerike a Európe prepájame najväčšie svetové 

obchodné regióny.“ 

 

Ingo Babrikowski, generálny riaditeľ spoločnosti Estafeta, vidí benefity pre 

odosielateľov v Mexiku v novej spolupráci: „Vítame spoluprácu s GLS, pretože 

sme si istí, že spoločne budeme môcť poskytovať našim zákazníkom viac 

konkurencieschopných riešení na európskom trhu.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Skupina GLS 

GLS, General Logistics Systems B.V. (so sídlom v Amsterdame) vykonáva spoľahlivé, 

vysokokvalitné zásielkové služby pre viac než 200 000 zákazníkov doplnené o 

logistické a expresné služby. „Líder v kvalite v oblasti európskej zásielkovej logistiky“ je 

hlavným princípom GLS, pričom udržateľnosť je jednou zo základných hodnôt. 

Prostredníctvom vlastných a partnerských spoločností Skupina GLS poskytuje služby v 

41 európskych štátoch. GLS taktiež poskytuje služby vo 8 štátoch USA a v Kanade a 

celosvetovo pôsobí na základe zmluvných dohôd. GLS má k dispozícii približne 70 

centrálnych a regionálnych prekládkových stredísk a viac než 1400 dep a pobočiek. So 

svojou pozemnou sieťou je GLS jedným z vedúcich poskytovateľov zásielkových 

služieb v Európe. Pre GLS pracuje približne 19 000 zamestnancov a denne je na 

cestách okolo 26 000 doručovacích vozidiel a 3 500 nákladných vozidiel. Vo finančnom 

roku 2018/19 GLS dosiahla tržby vo výške 3,3 miliárd eur a prepravila 634 miliónov 

zásielok. 

 

Pre viac informácií navštívte gls-group.eu 

 

Pre viac informácií o spoločnosti Estafeta navštívte www.estafeta.com 

https://gls-group.eu/EU/en/home
http://www.estafeta.com/

