BUDAPEST, 2019. december 5.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„FOR THE MANY JOURNEYS IN LIFE”
SZLOGENT VÁLTOTT AZ ARVAL FLOTTAKEZELŐ
Az eddigi „We care about cars. We care about you.” szlogent 2020-tól
a „For the many journeys in life” mottóra
cseréli az Arval flottakezelő. A vállalat mottójának megváltoztatása egy átfogó vállalati
stratégia része, amit a cégcsoport a jövő év elején mutat majd be. Az új márkaidentitás elemeit
az Arval munkatársai egy márkanagyköveti program keretében ismerhetik meg, illetve
sajátíthatják el azok használatát.
A 30 éve alapított Arval 30 országban, 7000 alkalmazottal világelső a tartós bérlet
szolgáltatások területén. A flottakezelő évtizedek óta tanúja a társadalmi mobilitás területén
lezajló változásoknak, beleértve nem csak az új technológiák megjelenését, de az olyan
trendeket is, mint a szigorodó szabályozás, a városi járművek növekvő száma, a folytonosan
erősödő autóhasználati igény vagy a környezetvédelem, illetve a car sharing szolgáltatások
előtérbe kerülése.
„Az Arvalnál hisszük, hogy tevékenységünk túlmutat az operatív lízingszolgáltatáson. Az a
feladatunk, hogy ügyfeleink igényeihez igazodó, egyszerű, akadálymentes és minden
részletre kiterjedő mobilitási megoldásokat kínáljunk” – mondta Alain Van Groenendael, az
Arval vezérigazgatója. „Alapfilozófiánk része, hogy szem előtt tartjuk ügyfeleink igényeit, és
tanácsokkal látjuk el őket. Hiba lenne ugyanakkor a küldetésünket csupán járműkezelésként
meghatározni. Az a célunk, hogy minden mobilitással kapcsolatos igényt kiszolgáló
partnerévé váljunk az ügyfeleinknek” – tette hozzá Alain van Groenendael.

VÉGE
Az ARVAL-ról:
A BNP Paribas tulajdonában lévő, teljes körű lízingszolgáltatást nyújtó Arval flottakezelőt 1989-ben
alapították. Az Arval olyan személyre szabott megoldásokat kínál ügyfeleinek – nemzetközi
nagyvállalatok, kis- és középvállalkozások és szakemberek –, amelyek optimalizálják munkavállalóik
mobilitását és kiszervezik a flottamenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat. Az Arval a közelmúltban
terjesztette ki portfolióját egyénekre is. Az Arval jelenleg 29 országban van jelen, mintegy 7 000
alkalmazottal 1 193 910 autót kezel (2018. decemberi állapot). Működésének alapja a szakértői
tanácsadás és magas színvonalú szolgáltatások nyújtása. Az Arval az Element-Arval Global Alliance
alapító tagja, amely a legrégebb óta fennálló stratégiai szövetség a flottamenedzsmentben és
világszínvonalú vezető 3 millió járművel 50 országban. A BNP Paribas-on belül az Arval a Retail
Banking része. www.arval.com

A BNP Paribas-ról:
A BNP PARIBAS Európa vezető nemzetközi bankja. 73 országban több mint 196 000 alkalmazottal
van jelen, ebből több mint 149 000 ezer alkalmazottal Európában. A csoport három fő területen is vezető
pozíciót tölt be: a hazai piacok és nemzetközi pénzügyi szolgáltatások, valamint a vállalati és intézményi
bankolás terén, két ügyfélkört, a vállalati ügyfeleket és intézményi befektetőket kiszolgálva. A csoport
Európában négy lakossági piacon van jelen (Belgium, Franciaország, Olaszország és Luxemburg), a
BNP Paribas Personal Finance a fogyasztási hitelezés terén Európa piacvezetője. A BNP Paribas
integrált kiskereskedelmi banki modellje a mediterrán országokban, Törökországban és KeletEurópában, és az Egyesült Államok nyugati részében is jelen van. A vállalati és intézményi banki,
valamint a nemzetközi pénzügyi szolgáltatások terén a BNP Paribas szintén vezető Európában és
erőteljes a jelenléte Amerikában, stabil és gyorsan növekvő Ázsia és a Csendes-óceáni térségben.
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