
 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Služba GLS FlexDeliveryService je už v 10 

krajinách 

 

Amsterdam, 29. apríl 2014. Od roku 2012 európsky poskytovateľ 

zásielkových a balíkových služieb ponúka službu GLS s názvom 

FlexDeliveryService v jednej krajine za druhou. Poľská GLS Poland je 

v súčasnosti desiatou dcérskou spoločnosťou, ktorá na svoj trh uviedla 

túto flexibilnú možnosť doručenia. Adresát je vopred informovaný 

o doručení zásielky, ktorú GLS potom dopraví podľa požiadaviek 

príjemcu.   

 

Vyberiete si kedy a kam sa štandardný balík doručí – v Nemecku má túto 

možnosť príjemca balíka od septembra 2012, následne potom v roku 2013 GLS 

zaznamenala uvedenie služby FlexDeliveryService celoštátne v Holandsku, ale 

aj v Rakúsku, Belgicku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. 

Česká dcérska spoločnosť sa pripojila vo februári 2014 a v súčasnosti službu 

ponúka už aj poľská GLS Poland. Pripravuje sa uvedenie služby aj vo 

Francúzsku ako jedenástej krajine.  

„Plníme zvyšujúce sa požiadavky, ktoré na nás kladie rýchlo rastúci internetový 

predaj a naši zákazníci“, hovorí Rico Back, generálny riaditeľ skupiny GLS 

Group. Zavedením služby FlexDeliveryService ponúkla GLS zákazníkom 

možnosť dostať veci, ktoré si objednali cez internet takým spôsobom, akým si 

sami želajú.  

 

Určená najmä pre internetový obchod 

 

Ak chce odosielateľ službu využívať, stačí poslať spoločnosti GLS e-mailovú 

adresu príjemcu na základe jeho súhlasu a aktivovať službu. GLS bude potom 

informovať adresáta prostredníctvom e-mailu (v niektorých krajinách aj textovou 

správou) o prichádzajúcej zásielke, a to hneď ako sa spustí proces doručenia. 

Pomocou odkazu v správe získa príjemca prístup k rôznym možnostiam. Môže 

si napríklad vybrať iný dátum doručenia, presmerovať balík na inú adresu 

a v mnohých krajinách si môže zadať doručenie balíka na predajné miesto GLS 

ParcelShop.  . 

 



 

 

Uvedené možnosti zaručujú, že príjemcovi je internetová objednávka doručená 

podľa jeho vlastných predstáv a obyčajne aj skôr, pretože tento spôsob 

minimalizuje riziko nevydareného doručenia. „Je výhodou pre všetky strany“, 

hovorí Rico Back. „Naši zákazníci sú spokojní, vodiči doručovatelia nenarazia 

tak často na zavreté dvere a nám sa zvyšuje pomer doručených zásielok.“ 

 

IT sú základom na národnej aj medzinárodnej úrovni 

 

Služba je založená na preddefinovaných procesoch riadených IT, ktoré 

v súčasnosti presahujú hranice jednotlivých štátov, a tak podporujú 

medzinárodný predaj cez internet. Od novembra 2013 majú príjemcovia 

možnosť využívať túto službu pri balíkoch posielaných medzi Rakúskom 

a Nemeckom. Onedlho s k nim pridá aj Belgicko, čím sa služba  

FlexDeliveryService sprístupní pre zásielky odosielané za hranice všetkých 

týchto troch krajín.  

 

„V súčasnej dobe určujú konkurencieschopnosť v odvetví zásielkových služieb 

poskytovatelia IT riešení“, vysvetľuje Rico Back. „Naďalej budeme investovať do 

ďalšieho rozvoja služieb našim zákazníkom.“  

 

 

Skupina GLS Group v Európe  

 

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

vysokokvalitné zásielkové a kuriérske služby pre 220 000 zákazníkov v Európe spolu 

s logistickými a expresnými službami. „Európsky líder kvality v oblasti logistiky zásielok“ -  

to je hlavná zásada spoločnosti GLS. V rámci tohto kontextu sa v GLS dôraz kladie na 

udržateľný rozvoj: jej celoeurópska iniciatíva ThinkGreen spája činnosti zamerané na 

ochranu životného prostredia. Prostredníctvom  spoločností vo svojom výhradnom 

vlastníctve a partnerských spoločností poskytuje skupina pokrytie v 37 európskych 

krajinách a cez zmluvné dohody je prepojená aj celosvetovo. GLS má k dispozícii 37 

prekládkových centrál, 667 diep. Pozemná sieť spoločnosti GLS z nej robí popredného 

poskytovateľa zásielkových služieb v Európe. Približne 14 000 zamestnancov vybaví 380 

milión zásielok ročne. Vo farbách GLS je na cestách okolo 18 000 vozidiel denne.  

V účtovnom roku 2012/2013 dosiahli príjmy spoločnosti GLS 1,84 miliárd eur. 

 

Viac informácií nájdete na gls-group.eu  

http://www.gls-group.eu/

