Kluczowe fakty
za lata 2021/2022*
Przychód

5 mld EUR
Liczba przesyłek

870 mln
Klienci

Ponad 250 tys.
Pracownicy

Ponad 22 tys.
Centra dystrybucji

Ponad 120
Filie

Ponad 1,6 tys.**
Pojazdy dostawcze

Ponad 37 tys.**
Samochody liniowe

Ponad 4,5 tys.

Materiały
dla mediów

Punkty Szybkiej Paczki /
Parcel Shops

Ponad 33 tys.
Parcel lockers

Ponad 2,2 tys.
* stan na dzień 31 marca 2022 r. (dane dla GLS Group)
** łącznie z podmiotami firmy
GLS – materiały dla mediów 2022

Kierownictwo GLS
O Grupie GLS

Nasza ambicja

Grupa GLS jest jednym z największych niezależnych

W GLS dążymy do tego, aby oferować maksymalnie spersonalizowane i sprawne

dostawców usług kurierskich w Europie, z rozwiniętą

usługi dostarczania przesyłek. Stale rozbudowujemy nasz zespół niezawodnych

aktywną obecnością w prawie wszystkich krajach

i zaangażowanych pracowników, którzy tak jak my wiedzą, że paczka nigdy nie jest

kontynentu. W ramach sieci spółek zależnych, działa

tylko paczką. Dzięki nim dostarczamy nadzieje, marzenia i ambicje każdego nadawcy

również w Kanadzie i na Zachodnim Wybrzeżu USA.

i odbiorcy. Nasza wydajna i solidna sieć dowiodła, że jesteśmy sprawnym dostawcą

Każdego dnia pozwala to GLS sprawnie dostarczać

usług kurierskich obsługującym Europę i część Ameryki Północnej. Bazując na

klientom i społecznościom miliony paczek

sukcesach naszych kompleksowych usług, działamy na rzecz ciągłego rozwoju

i związanych z nimi historii.

i realizacji potencjału w przyszłości.

Martin Seidenberg

Thorsten Pruin

Tomek Zwiercan

Chief Executive Officer

Chief Financial Officer

Dyrektor zarządzający
GLS Poland

Utrzymujemy wysoki poziom jakości dzięki podejściu opartym na perspektywicznym
Firma powstała w 1999 r. jako General Logistics

myśleniu i nieprzerwanym doskonaleniu praktyk. Dążymy do osiągnięcia zerowej

Systems B.V. po przekształceniu z założonej

emisji do roku 2045 i podejmujemy bezpośrednie działania mające pozytywny

w 1989 r. firmy German Parcel. Dzięki ponad

wpływ na życie przyszłych pokoleń. Stawiamy sobie poprzeczkę coraz wyżej tak, aby

trzydziestoletniemu doświadczeniu, swoją siecią

nasza działalność stawała się bardziej globalna oraz w większym stopniu cyfrowa,

GLS zarządza proaktywnie – rynki, na których działa,

elastyczna i zdywersyfikowana. Każdego dnia jesteśmy o krok bliżej naszego celu.

łączy w sposób elastyczny i zwinny, reagując na

Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji na temat GLS.

Kliknij tutaj
aby zobaczyć więcej zdjęć

szybkie zmiany i dynamikę. Firma jest dumna z tego,
że zapewnia swoim klientom w ponad 40 krajach
wysokiej jakości usługi, które najlepiej odpowiadają
ich wymaganiom. W latach 2021/22 Grupa GLS
wygenerowała rekordowe przychody w wysokości
5 miliardów euro, dostarczając 870 milionów paczek
na wszystkich obsługiwanych rynkach.
Więcej informacji na stronie gls-group.com.

Nasza sieć

Ponad 40 krajów

Zapraszamydo kontaktu:

95%

GLS Poland

Zasięg GLS

Małgorzata Markowska

Część terytorium Europy
(wg generowanego PKB1)
objęta siecią GLS2

malgorzata.markowska@gls-poland.com
+48 695 354 791

5 milionów

Liczba przesyłek dostarczanych
każdego dnia3

Odsetek przesyłek typu 2C
2. Z uwzględnieniem
współpracy z partnerami
sieciowymi

Adriana Kondratowicz
akondratowicz@prexpert.com.pl

>50%
1. PKB w roku 2020

PR Expert

+ 48 502 332 358

3. Szczyt sezonu 2021
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