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Behov for taxakørsel eller fragt af enkelte
paller
Om behovet er pludseligt opstået eller af mere kontinuerlig karakter, så er
GLS Express klar til at løfte opgaven.
Dagligt håndterer GLS Express forsendelser i hele Danmark – både for vores
faste kunder og for
kunder, der har en enkelt kørsel, der falder udenfor normal pakkedistribution.
Det være sig paller,
vigtige dokumenter, farligt gods eller værktøj og materiale til opgaven, der
ikke kan vente.

Med god advisering undervejs ved du helt præcist, hvornår din forsendelse
ankommer. GLS Express sender en sms ved afgang, hvor du bliver informeret
om forventet leveringstid. Du modtager en mellemstatus 10 min. før
forventet ankomst og slutteligt igen ca. 500 m før GLS er fremme på
leveringsadressen. På den måde sikrer vi minimal spildtid og undgår ventetid,
så du hurtigt kan
komme tilbage til arbejdet igen.
Hvis dit behov for fleksibilitet fortsætter, så kan GLS Express selvfølgelig
også skræddersy løsningen til din virksomhed.
Kontakt os på telefon 70 22 70 22 og hør mere til dine muligheder for et
langsigtet samarbejde
eller en hurtig løsning allerede i dag.

GLS Denmark og GLS Group
GLS Denmark og GLS Express er datterselskaber af GLS Group. GLS Group
leverer pålidelige pakkedistributionsløsninger af høj kvalitet til mere end
240.000 kunder og tilbyder derudover ekspres- og logistikydelser.
"Kvalitetsførende indenfor pakkelogistik" – sådan lyder grundprincippet i
GLS. Med egne selskaber og partnere dækker koncernen 40 lande, og er
forbundet med hele verden via kontraktlige aftaler. Med sit vejbaserede
netværk er GLS blandt de førende pakkedistributører i Europa. Koncernen har
desuden datterselskaber i Canada og på USA’s vestkyst. GLS består af ca. 70
centrale og regionale hubs, ca. 1.400 depoter med ca. 28.000 last mile
distributionsbiler og ca. 4.000 line hauls samt omkring 19.000 medarbejdere.
I regnskabsåret 2019/20 genererede GLS en omsætning på 3,6 mia. euro og
distribuerede 667 mio. pakker.
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