Dansk Detail – Skobranchen – Men’s Fashion World
Specialaftale med GLS

Som medlem af Danske Detail, Skobranchen og Men’s Fashion World får du adgang til en fordelagtig
specialaftale hos den bedst ratede pakkedistributør på Trustpilot; GLS. Aftalen giver dig specialpriser på
nationale og internationale forsendelser til både erhverv og private modtagere.
I samarbejde med GLS får du bl.a. følgende fordele:
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•

•
•
•
•
•
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•

Specialforhandlede priser
98% af alle pakker leveres fra dag til dag i Danmark
Send pakker til ervherv
Send pakker til private – Vidste du at over halvdelen af alle danskere har under 1 kilometer til
nærmeste GLS PakkeShop? Når du sender pakker med GLS kan du vælge mellem hjemmelevering
eller levering til en af vores mere end 1.750 PakkeShops
Send pakker op til 30 kg. (max. 20 kg til GLS PakkeShops)
o Max størrelse: Længde + omkreds må ikke overskride 300cm. Max længde 200 cm.
Vi volumenberegner ikke dine pakker, men afregner ud fra faktisk vægt
Send pakker med fuld sporing via Track&Trace til 42 lande i Europa med transittider fra 2 dage
Gratis online portal hvor du kan udskrive GLS pakkelabels, følge dine pakker real time med Track &
Trace, hente kvitteringer på leverede pakker og lave opfølgning på sendte pakker
Bestille afhentning af pakker på din adresse (skal aftales med GLS)
o Har du mere end 500 pakker p.a. er afhentning inkluderet i prisen. Færre pakker kan være
medføre et afhentergebyr pr. afhentning.
Forsikring på 4.500 kroner pr. pakke uanset om du sender nationalt og internationalt
GLS-app: Dine modtagere kan få deres pakker automatisk registreret med vores GLS-app, og
dermed altid have deres pakker tæt på

Udover følgende fordele, tilbyder GLS også landsdækkende kurértransport via GLS Express. Vil du høre
mere om denne mulighed, kan de kontaktes på 70 22 70 22.
Om GLS
Hos GLS leverer vi ikke bare pakker fra A til B, vi leverer fra person til person. Vi ser ikke pakker, vi ser
mennesker. Vi ser ikke ting, vi ser følelser. Vi ser drømme, ambitioner og håb, fra enhver afsender til enhver
modtager. Vi ser historier om dét der betyder noget. Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os.
Har du spørgsmål til aftalen?
Kontakt sekretariatet på tlf. +45 3374 6031

