BUDAPEST, 2019. április 10.

Sajtóközlemény

Regionális központtal erősít az Arval Magyarország
A flottakezelő célja a még hatékonyabb működés és az ügyfelek legmagasabb
szintű kiszolgálása

A dinamikus ügyfélszám növekedés miatt, valamint a kiváló hatékonyság és a növekedési
célok elérése érdekében az Arval Magyarország a háttértámogatást nyújtó egységeinek egy
részét a vállalat pozsonyi regionális központjába helyezi át. A szolgáltatások
harmonizálásának célja az ügyfelek és szállítók még magasabb szintű kiszolgálása.
Az Arval 2019-ben tovább kívánja növelni versenyképességét, amelynek érdekében optimalizálja a
magyarországi munkafolyamatait. A stabil növekedés fenntartása és a hatékonyság növelése
érdekében regionális központba szervezi a háttértámogatást nyújtó egységei egy részét, ami az
innovációk és a legjobb gyakorlatok nemzetközi megosztását is segíti, és jelentős mértékben
hozzájárul ahhoz, hogy a vállalat még kiválóbb szolgáltatást nyújtson dinamikusan növekvő
ügyfélkörének. Az Arval regionális központjának kialakítása már négy évvel ezelőtt elkezdődött, az
ausztriai, svájci és szlovákiai pénzügyi és operációs folyamatok harmonizálásával.
„Hisszük, hogy a további növekedéshez és a fejlődéshez nélkülözhetetlen, hogy folyamataink egy
részét központi egységbe szervezzük. Az Arval Regionális Központ az eddigieknél is magasabb
szintű szolgáltatást nyújt, és hatékonyan hasznosítja a vállalat európai szintű tudásbázisát” – mondta
Kovách Kristóf, az Arval értékesítési igazgatója.
„Az átszervezés során alkalmazott folyamat az Arval egy korábban már kipróbált és bevált
metódusa. Bízunk benne, hogy ezzel a lépéssel nagymértékben elősegítjük a projekt
lebonyolításának hatékonyságát, munkatársaink igényeinek maximális figyelembe vétele mellett” –
tette hozzá Németh Eszter, az Arval operációs igazgatója.

VÉGE
Az ARVAL-ról
A BNP Paribas tulajdonában lévő Arval flottakezelőt 1989-ben alapították. A vállalat jelenleg 29 országban van jelen, ahol
több mint 6 400 alkalmazottal 1 103 835 autót kezel (2017. decemberi állapot). Az Arval tartós bérletekre és
flottamenedzsmentre specializálódott, ügyfelei számára személyre szabott megoldásokat kínál a járműpark kezelésére. A
közel három évtizedes nemzetközi tapasztalat, a gépjármű gyártóktól való függetlenség és a gondosan kiválasztott,
folyamatosan ellenőrzött partnerhálózat a vállalatok megbízható partnerévé teszik. Az Arval működésének négy pillérre: a
gazdasági felelősség, a társadalmi felelősség, az állampolgári felelősség, valamint a természeti környezet védelme.
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