
 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Nová spoločnosť GLS začína v Chorvátsku 

 

Amsterdam, 1 Augusta 2013. Celoeurópsky poskytovateľ balíkových služieb, GLS, rozšírila 
svoju sieť vo východnej Európe. GLS Croatia dnes zahajuje svoju prevádzku celoštátnych 
služieb a medzinárodných prepojení. 

Mesiac po vstupe Chorvátska do EÚ predstavuje GLS v tejto krajine vlastnú sieť. Spoločnosť je 
dobre pripravená uspokojiť rastúci dopyt po zásielkach doručených v požadovanom čase, ktorý 
možno očakávať ako dôsledok zrušenia colníc na hraniciach. GLS kladie značný dôraz na 
schopnosť ponúkať medzinárodným zákazníkom na východných a južných trhoch EÚ krátke 
dodacie lehoty a komplexné služby. 

Spočiatku bude spoločnosť realizovať pokrytie zo štyroch pracovísk v Záhrebe, Rijeke, Splite a 
Osijeku, tie boli zriadené už pri založení spoločnosti koncom mája. Skupina GLS predtým 
zabezpečovala služby pre Chorvátsko prostredníctvom spolupráce so sieťou partnerov. 

Dobrá sieť, krátke dodacie lehoty 

Depo pri Záhrebe (Popovec) slúži aj ako národná distribučná centrála, je vybavené modernými 
zabezpečovacími technológiami a automatickým systémom triedenia zásielok, ktoré zodpovedajú 
normám GLS. Hneď od začiatku doručuje GLS zásielky v rámci Chorvátska v štandardnej dodacej 
lehote 24 hodín. Od prvého dňa sú k dispozícii aj mnohé ďalšie služby, a to doručenie na dobierku 
a pre súkromných adresátov oznámenie o čase doručenia. 

Od septembra je denná medzinárodná doprava GLS smerovaná tiež cez Záhreb. Do krajín ako je 
Maďarsko a Slovinsko doručuje GLS zásielky z Chorvátska v štandardnej lehote 24 až 48 hodín. 
Presne tak rýchlo dorazia zásielky z týchto krajín do Chorvátska. Zásielky dopravované z 
európskej centrály v Neuensteine sú do Chorvátska spravidla doručené do 72 hodín. 

Úspešný štart vo východnej Európe 

Po spoločnostiach na Slovensku (2004), v Čechách (2005) a Rumunsku (2007) je chorvátska GLS 
Croatia už štvrtou spoločnosťou GLS založenou v tomto regióne. V Maďarsku má GLS v podobe 
vlastnej spoločnosti zastúpenie od roku 1999 a v Slovinsku od 2000. Rico Back na záver dodáva: 
"Založenie vlastnej spoločnosti v Chorvátsku je súčasťou našej firemnej stratégie. Európa je náš 
hlavný trh, a krajiny EÚ sú tu samozrejme naším hlavným zameraním." 

 

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/

