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Tržby

Počet zákazníkov

Depá

Diaľkové kamióny

Parcel Shopy

Počet balíkov 

Počet zamestnancov

Huby

Doručovacie vozidlá

Balíkomaty

€5 miliárd2

Okolo 240 000

Viac ako 1 6003

Viac ako  4 500

Okolo 40 000

870 miliónov2

Viac ako 22 000

Viac ako 1203

Viac ako 37 0003

Viac ako 3 200Press Kit
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1. K 30. Septembru 2022
2. Od 1. Apríla 2021 do 31. Marca 2022
3. Vrátane franchisingu a agentúr



Skupina GLS je jedným z najväčších sebestačných 
poskytovateľov zásielkových služieb s pôsobením 
na trhoch v takmer každej krajine kontinentu. 
Zároveň prevádzkuje dcérske spoločnosti vo svojom 
výhradnom vlastníctve v Kanade a na západnom pobreží 
USA, a to všetko v rámci jednej spoločnej GLS siete. 
Tá umožňuje GLS bezproblémovo prepájať svojich 
zákazníkov a komunity s miliónmi balíkov a príbehov 
každý deň.

Spoločnosť bola založená v roku 1999 pod názvom 
General Logistics Systems B.V. z pôvodného názvu
spoločnosti German Parcel, ktorá pôsobila už od roku 1989. 
Vychádzajúc zo svojich viac ako 30-ročných skúseností 
pôsobí spoločnosť GLS proaktívne v oblasti riadenia 

trhy, aby tak reagovala na ich rýchlo sa meniaci a dynamický 
charakter. Naprieč približne 40 krajinami spoločnosť hrdo 
poskytuje svojim zákazníkom vysokokvalitné služby, 
ktoré najlepšie vyhovujú ich požiadavkám. V rokoch 
2021/22 spoločnosť GLS vytvorila rekordné tržby vo 
výške 5 miliárd EUR a doručila 870 miliónov balíkov 
v rámci svojich trhov.

Viac informácií nájdete na: gls-group.com .

Našim cieľom v GLS je poskytovanie osobných a bezchybných zásielkových
doručovacích služieb. Neustále expandujeme našu sieť spoľahlivých 
a lojálnych ľudí, ktorí vedia, presne ako my, že balík nie je nikdy iba balíkom. 
Prostredníctvom nich doručujeme nádeje, sny a ambície každého 
odosielateľa a prijímateľa. Vďaka našej odolnej a širokej sieti sme sa stali 
životaschopným hráčom v celej Európe a časti Severnej Ameriky. 
Naďalej staviame na našich úspechoch v oblasti bezproblémových služieb 
a odomykáme priestor pre náš rast a budúci potenciál. Udržiavame 
si vysokú úroveň kvality vďaka nášmu pokrokovému prístupu a neustále 
sa vďaka nemu zdokonaľujeme. Zaviazali sme sa dosiahnuť nulové emisie 
do roku 2045 a podnikáme priame kroky, ktoré prinášajú pozitívny vplyv 
na budúce generácie. Neustále sa posúvame ďalej, aby sme sa stali 

čomu sme 
každým dňom o krok bližšie. Ak sa chcete dozvedieť viac o GLS, kontaktujte nás.

O skupine GLS Naša Ambícia
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Kliknite sem 

Naša Sieť

Európskeho GDP1 pokrýva silná
GLS sieť 2

s pôsobnosťou GLS

balíkov doručených denne3

2C zásielok

95%

Približne 40 krajín

5 miliónov

>50%

1. GDP v roku 2020 2. Vrátane spolupráce   s partnermi v rámci siete 
3. Vo vrcholnej sezóne  2021
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