
 

  

   

 

Głuchowo, 30 sierpnia 2022 r. 

 
Informacja prasowa 

 
GLS na Poland Business Run 2022 

 
W tym roku po raz kolejny jesteśmy partnerem logistycznym i sponsorem głównym 

biegu charytatywnego Poland Business Run. „Nadajemy bieg temu, co ważne” – to 

hasło, które przyświeca naszym działaniom podczas tegorocznej edycji.  

 

Do biegu zostało coraz mniej czasu – już 4 września spotkamy się w Krakowie podczas tego 

wydarzenia. Spotkamy się naprawdę, zarówno na trasie biegu, gdzie pojawią się nasze drużyny, 

jak i w GLS’owej strefie. Tam na biegaczy i ich rodziny czekać będzie zarówno strefa chilloutu, 

jak i sporo atrakcji.  

 

Sam bieg jednak to zwieńczenie wielu naszych działań, które podjęliśmy do tej pory. Specjalnie 

na tę okazję nawiązaliśmy bowiem współpracę ze specjalistą z dziedziny biznesu 

online Michałem Sadowskim oraz trenerką fitness Edytą Litwiniuk, którzy przygotowali 

dla nas webinar oraz e-book. Zależało nam, by stworzyć coś naprawdę wartościowego,  

a zarazem dotykającego dwóch obszarów, które Poland Business Run łączy, czyli biznesu  

i biegania. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z obydwu materiałów, aby je otrzymać 

wystarczy wypełnić krótkie formularze dostępne pod poniższymi linkami: 

 

Biznesowy webinar: http://nadajemybieg.gls-poland.com.pl/b2b  

Biegowy e-book: http://nadajemybieg.gls-poland.com.pl/b2c  

 

Jak co roku nie mogło się obyć również bez nagrania z pakowania pakietów startowych dla 

uczestników, w których dostarczeniu GLS oczywiście czynnie bierze udział – koniecznie 

obejrzyjcie: https://www.facebook.com/GLSPoland/videos/6033659273319340 

 

To jak, biegniecie razem z nami w szczytnym celu? Pamiętajcie, że nawet jeśli nie możecie 

pojawić się w Krakowie, wciąż możecie wziąć udział w biegu wirtualnym. 

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę gls-group.com lub do kontaktu: 

 

Małgorzata Markowska, GLS Poland 

E-mail: malgorzata.markowska@gls-poland.com  

Telefon: +48 695 354 791  

 

Adriana Kondratowicz, PR Expert 

E-mail: akondratowicz@prexpert.com.pl 

Telefon: + 48 502 332 358 

 

O Grupie GLS 

Grupa GLS jest wiodącym dostawcą usług krajowego i międzynarodowego transportu przesyłek. 

Firma zapewnia swoim klientom w 41 krajach niezawodne, wysokiej jakości i spersonalizowane 
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usługi, w tym obsługę przesyłek ekspresowych i usługi frachtowe. Dzięki rozbudowanej sieci 

międzynarodowej firmy i dobrej znajomości rynków lokalnych, klienci GLS mogą oczekiwać takiej 

samej kompleksowej, elastycznej i spersonalizowanej obsługi w całej Europie i innych częściach 

świata. GLS działa również poprzez spółki zależne w Kanadzie i na Zachodnim Wybrzeżu USA. 

Sieć GLS obejmuje 71 centralnych i regionalnych punktów przeładunkowych oraz około 1,5 tys. 

magazynów, obsługiwanych przez około 31 tys. pojazdów dostawczych kursujących na 

końcowych odcinkach oraz 4 tys. ciężarówek dalekobieżnych. GLS zatrudnia około 21 tys. osób. 

W roku 2020/21 firma uzyskała rekordowe przychody w wysokości 4,5 mld EUR, dostarczając 

840 mln paczek pomimo występujących w skali globalnej utrudnień. 

 

 


