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Transportpartner voor het goede doel

GLS komt in actie voor de Rode Neuzen Dag
•

Officiële transportpartner

•

Verschillende acties in de Vlaamse GLS-vestigingen

•

GLS ParcelShops als distributiepunten

Drogenbos, 6- 12- 2018. "Fun-Raising" voor Rode Neuzen Dag: ook dit jaar is in
Vlaanderen weer geld ingezameld voor het goede doel. GLS deed in 2018 voor de
eerste keer mee als officiële distributiepartner en organiseerde fundraising-acties
met de medewerkers.
Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, Qmusic en Belfius. Dit jaar stond de steun
voor kinderen met psychische problemen op school centraal. "Dat is een belangrijk en
actueel doel, waar wij graag aan meewerken", aldus Luc De Schrijver, Managing
Director Belux van GLS. "En wel op een manier die uitstekend bij ons past: via een sterk
netwerk, betrouwbaar pakket- en palletvervoer en de geweldige inzet van onze
medewerkers."
Sterk netwerk
GLS Belgium heeft de pakketten met de rode neuzen bezorgd bij alle deelnemende
distributiepartners en particulieren die de neuzen voor hun eigen verkoopacties hadden
besteld. Daarnaast bracht GLS Rode Neuzen Dag actief onder de aandacht bij het grote
publiek: alle bestel- en vrachtwagens waren van een Rode Neuzen-sticker voorzien.
Bovendien hadden 57 GLS ParcelShops zich als verkooppunt aangemeld en werden de
rode neuzen ook verkocht op klantenevenementen van GLS, o.a. op wedstrijden van de
Rode Duivels.
Enthousiaste medewerkers
In alle Vlaamse GLS-depots en op het hoofdkantoor werden, naast de verkoop van rode
neuzen, ook eigen acties georganiseerd om geld in te zamelen. In Merelbeke
verkochten de medewerkers cuberdons (‘neuzekes’). In Deinze werden pannenkoeken,
desserts en chocolade voor het goede doel aangeboden. Vilvoorde organiseerde
chocolade- en bakworkshops. Op het hoofdkantoor in Drogenbos werd een ontbijt- en

desserten verkoop georganiseerd voor het hele bedrijvenpark. Daarnaast werden in
Hasselt en ook in de andere vestigingen inzamelboxen voor "rosse centen" neergezet.
In Puurs werd de actie ten slotte op een bijzonder sportieve manier ingevuld. De depot
manager ging een weddenschap aan: als de medewerkers en chauffeurs meer dan
1.000 neuzen verkochten, zouden hij en een medewerkster te voet 55 kilometer tussen
Puurs en Scherpenheuvel afleggen. De 1000 neuzen werden verkocht en ze zijn hun
belofte natuurlijk nagekomen.
"Met al deze acties hebben onze medewerkers € 8.600,- voor dit initiatief ingezameld.
En daar komt er dan ook nog eens de ingezamelde € 5.155,- van de ParcelShops bij",
zo vat Luc De Schrijver de bijdrage van GLS samen. "Ik wil iedereen oprecht bedanken
voor de steun en de creatieve inzet."

GLS Belgium en GLS Group
GLS Belgium en GLS Belgium Distribution zijn dochterondernemingen van General Logistics
Systems B.V., Amsterdam (GLS). GLS verzorgt betrouwbare, hoogwaardige pakketdiensten voor
meer dan 270.000 klanten in Europa en daarnaast express- en logistiekdiensten. Bovendien
vervoert GLS in het Benelux-gebied pallets en stukgoederen via een geïntegreerd netwerk.
“Nummer 1 in de Europese pakketlogistiek als het om kwaliteit gaat”, dat is het motto van GLS.
Bovendien hecht GLS belang aan duurzaamheid. De groep is met eigen bedrijven en partners
aanwezig in 41 Europese landen. GLS is daarnaast actief in acht staten van de VS en in Canada
en is via contractuele allianties verbonden met de hele wereld. GLS beschikt circa 50 centrale
overslagplaatsen en meer dan 1.000 depots en agentschappen. Het GLS netwerk voor
wegvervoer maakt de groep tot een van de meest vooraanstaande pakketdienstverleners van
Europa. Dagelijks worden circa 18.000 medewerkers en circa 30.000 voertuigen ingezet. In
2017/18 vervoerde GLS 584 miljoen pakketten en behaalde de groep een omzet van 2,9 miljard
euro.

Voor meer informatie: gls-group.eu
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