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Η BNP Paribas είναι μια από τις κορυφαίες τράπεζες στην 

Ευρώπη με διεθνή εμβέλεια. 

Έχει παρουσία σε 73 χώρες στην Ευρώπη, στην Αμερική καθώς 

και με σταθερή και ταχέως αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στην 

Ασία. 

Απασχολεί παγκοσμίως περισσότερους από 196.000 

εργαζομένους  εκ των  οποίων οι 149.000 βρίσκονται στην 

Ευρώπη. 

O Όμιλος διαθέτει εξέχουσα θέση όσον στις τρεις κύριες 

δραστηριότητές του: 

• στις Εγχώριες Αγορές 

• στις Διεθνείς Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

• στην Εταιρική και Θεσμική Τραπεζική

• Η Arval ιδρύθηκε στην Γαλλία το 1989

• Η Arval έχει μοναδικό μέτοχο την BNP PARIBAS και ανήκει 

στον βασικό τομέα δραστηριότητας της  (Retail Banking)

• Εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

μίσθωσης οχημάτων 

• Αναλαμβάνει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη 

διαχείριση στόλων οχημάτων

• Απευθύνεται σε πολυεθνικές εταιρείες, μεγάλες, μεσαίες, 

μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

• Η Arval είναι ιδρυτικό μέλος της μεγαλύτερης στρατηγικής 

συμμαχίας “Element-Arval Global Alliance” στον τομέα της 

διαχείρισης στόλου, που την καθιστά ως τον παγκόσμιο ηγέτη 

στη διαχείριση στόλου με 3.000.000 οχήματα σε 50 χώρες



Οι βασικοί μας δείκτες

Ιδιόκτητος μισθωμένος 
στόλος μας

+1,2εκ. οχήματα

Η ετήσια  ανάπτυξή μας

+8,2%

+353.302/ έτος

Παραγγελίες Οχημάτων

+ 100.000
Οι πελάτες μας 

παγκοσμίως

100%
BNP

Paribas

Η παρουσία μας

29 χώρες

Η ομάδα μας 

7.000
άτομα

Μεταχειρισμένα  οχήματα 
που πωλούνται

+254.207 / έτος
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Outsourcing is trending

Η λειτουργική μίσθωση 

αυτοκινήτου γνωρίζει μεγάλη 

ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Στην Ελλάδα το 2019 η λειτουργική 

μίσθωση αυξήθηκε περίπου κατά 

6% γεγονός που οφείλεται στην 

αύξηση της εμπιστοσύνης των 

πελατών στις εταιρείες leasing.  

Η ανάθεση της διαχείρισης του 

αυτοκινήτου σε εταιρείες leasing

είναι μια λύση που επιλέγουν 

πλέον όχι μόνο οι εταιρικοί πελάτες 

αλλά και οι ιδιώτες. 

Pay-per-Use models increase

Αυξητική τάση παρουσιάζεται και 

στην χρήση “pay-per-use”, ένα νέο 

μοντέλο χρήσης το οποίο δείχνει 

ιδιαίτερα θελκτικό προς το χρήστη 

και πιστεύεται ότι θα γνωρίσει 

ιδιαίτερη ανάπτυξη εντός των 

επόμενων ετών.  

Σημαντική είναι και η στροφή από 

την έννοια της ιδιοκτησίας στην 

έννοια της κινητικότητας και της 

δυνατότητας επιλογής του 

κατάλληλου οχήματος ανάλογα 

με τη χρήση.

Connectivity versus privacy

Τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα 

επιτρέπουν τη διαχείριση του 

στόλου και της κινητικότητας σε 

πραγματικό χρόνο, 

δημιουργούν σημαντική 

εξοικονόμηση κόστους και 

αυξάνουν την ασφάλεια των 

οδηγών. 

Ωστόσο, η υπηρεσίες 

τηλεματικής έχουν να 

αντιμετωπίσουν ζητήματα 

νομοθεσίας περί απορρήτου 

δεδομένων και της αποδοχής 

του χρήστη. 

Mobility Management 
as a leasing service 

Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται 

διαρκώς περισσότερο για τη 

διαχείριση της κινητικότητας και η 

νοοτροπία αλλάζει.

Στο εξωτερικό εφαρμόζονται ήδη  

προγράμματα κινητικότητας 

συνδυάζοντας διαφορετικά μέσα 

και τρόπους μετακίνησης π.χ. Car

pooling, car sharing , bike sharing.
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Vehicle Safety through 
connectivity

Πρώτο και σημαντικό πλεονέκτημα 

των συνδεδεμένων αυτοκινήτων

– η ασφάλεια

Το σύστημα τηλεματικής εντός του 

οχήματος επικοινωνεί αυτόματα με 

τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε 

περίπτωση ατυχήματος.

Communicating cars

Με την ανάπτυξη κινητών 

τεχνολογιών μέσα στο αυτοκίνητο σε 

συνδυασμό με τα smart phones ο 

οδηγός έχει πλέον πλήρη επαφή με 

τον κόσμο εκτός του αυτοκινήτου και 

μπορεί να  συγχρονίσει πολλές 

εργασίες.

Driving assistance 
to reduce CO2

Όλοι οι κατασκευαστές 

αυτοκινήτων προσανατολίζονται 

σε πιο φιλικές τεχνολογίες προς 

το περιβάλλον και δημιουργούν 

συστήματα που βοηθούν στην 

οδηγική συμπεριφορά και την 

βελτίωση των εκπομπών CO2.

Increased Driver Safety

Η οδηγική ασφάλεια είναι ένα θέμα 

που οι εταιρείας θέτουν ως 

προτεραιότητα για το προσωπικό 

τους και τα συνδεδεμένα 

αυτοκίνητα παρέχουν αυτή τη 

δυνατότητα.



Arval: Προβλέποντας τις μελλοντικές ανάγκες μετακίνησης 



The Arval & Innovation: 

Καινοτόμο κέντρο γνώσεων στην Ολλανδία

• Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της Arval στην 

Ολλανδία περιλαμβάνουν έναν κόμβο 

κινητικότητας (Mobility Hub), ένα από τα 

τέσσερα καινοτόμα κέντρα γνώσεων που 

σχεδιάζονται παγκοσμίως.

• Η Arval έχει ονομάσει τη νέα της πτέρυγα 

«κέντρο για την ανακάλυψη, την 

καινοτομία, τις υπηρεσίες, τη 

συνδεσιμότητα»

• Mε το Mobility Hub η Arval στοχεύει να 

μοιραστεί το όραμα της κινητικότητας του

αύριο με τους πελάτες της και να 

παρουσιάσει τα σχετικά προϊόντα και 

υπηρεσίες της.



Το αυτοκίνητο του μέλλοντος

ELECTRIC / HYBRID

CONNECTED

SAFE

AUTONOMUS

ENVIRONMENT 

FRIENDLY

MANAGED BY KPIs

DIGITAL SHARED



Διαχείριση στόλου μέσω Βασικών KPI’S

Τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα παρέχονται  ήδη από την Arval με το Arval Active Link το οποίο έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των διαχειριστών 

στόλου. Το προϊόν δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές στόλων να δημιουργήσουν σχέδιο δράσης για την επίτευξη των εταιρικών τους στόχων. 

Εγγυάται ασφάλεια & ιδιωτικότητα για τον οδηγό

• Αναφορές  διανυθέντων χιλιομέτρων &

κατανάλωσης καυσίμων

• Παρακολούθηση αποκλίσεων από την σύμβαση

• Παρακολούθηση ποσοστού χρήσης στόλου 
(Utilization rate)

• Εύκολη διαχείριση εξόδων

• Αποδοτικός χρόνος οδήγησης

• Εντοπισμός κλεμμένου αυτοκινήτου

• Ανάλυση οδηγικής συμπεριφοράς (Ποιοτική 
αξιολόγηση)

• Συμβουλές για τη βελτίωση της οδήγησης

• Παρακολούθηση των εκπομπών CO2

• Λιγότερος χρόνος  στην οδήγηση

• Όλες οι διαδρομές χαρακτηρίζονται ως 
επαγγελματικές ή προσωπικές από τον οδηγό.

• Εξασφάλιση της ιδιωτικότητας

• Ελεγχόμενος χρόνος οδήγησης 

• Έξυπνα δρομολόγια 



Τι είναι το ARVAL ACTIVE LINK;

Το Arval Active Link

είναι μια υπηρεσία που συνδυάζει

Ένα ευφυές σύστημα 

παρακολούθησης 

οχημάτων

Μια ψηφιακή πλατφόρμα για 

τη λήψη δεδομένων του 

στόλου  οχημάτων

;;



Πώς Λειτουργεί;

Εξοπλισμός 

οχήματος  / 

Συσκευή AAL

AAL συλλογή 

δεδομένων

Χαρακτηρισμός 

διαδρομής από 

τον οδηγό 

Αναφορές και 

απεικόνιση 

δεδομένων

Ειδοποιήσεις σε 

πραγματικό χρόνο

Πλατφόρμα Διαχείρισης Arval

Τροφοδοσία 

δεδομένων

Ενοποίηση 

δεδομένων



Τι προσφέρει το ARVAL ACTIVE LINK;

BUSINESS 
GROWTH

Opening a new branch?

New business venture?

External growth?

Arval Active Link
is a product combining
Το AAL έχει τη δυνατότητα να :

ώστε να συνδράμει στη διαδικασία  λήψης  αποφάσεων για 

το κόστος χρήσης και τη κοινωνική ευθύνη.

Συλλέγει, Αναλύει,

Ενοποιεί τα δεδομένα των οχημάτων του στόλου σας

με σχηματική αποτύπωση των οδηγικών χαρακτηριστικών



Βασικά Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (HARDWARE)

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ARVAL

• Εγκατάσταση εξοπλισμού σε νέο ή / και υφιστάμενο στόλο 

• Συντήρηση

• Απομακρυσμένη αναβάθμιση (Remote update).

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ 

ΣΤΟΛΟΥ

• Πρόσβαση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον υπεύθυνο στόλου

• Αναφορές και πίνακες 

• Παρακολούθηση κύριων δεικτών KPI

• Μεταφόρτωση και λήψη αρχείων μέσω API (Application Programming 

Interface)

• Παρακολούθηση της προσωπικής χρήσης 

• Προφίλ οδήγησης  (κατάταξη και βαθμολόγηση)

• Συμβουλές για βελτίωση οδηγικής συμπεριφοράς (eco + safety)

• Ο οδηγός έχει την ίδια εικόνα με τον υπεύθυνο στόλου

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

• Σχεδιασμός βασισμένος στην προστασία προσωπικών δεδομένων 

• Χαρακτηρισμός διαδρομών ως επαγγελματικές ή ιδιωτικές από τον ίδιο τον οδηγό.

• Οι ιδιωτικές διαδρομές εμφανίζονται ΜΟΝΟ στον οδηγό

• Το AAL είναι πλήρως εναρμονισμένο με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών 

δεδομένων



ARVAL ACTIVE LINK : Πακέτα υπηρεσιών

ROUTING
• Το στίγμα του οχήματος παρουσιάζεται 

σε πραγματικό χρόνο σε χάρτη

• Βελτιστοποίηση δρομολογίων

ACCESS
• Καταγραφή χιλιομέτρων σύμφωνα με 

τον χιλιομετρητή του οχήματος

• Κατανάλωση καυσίμου ανά διαδρομή

JOURNEY
•Το στίγμα καταγράφεται σε κάθε στάση  

•Ανάλυση κίνησης – Δραστηριότητα 

οχήματος και οδηγού

POOLING

• Για χρήση οχήματος από διαφορετικούς 

οδηγούς

• Αναγνώριση οδηγού σε κάθε διαδρομή

To Arval Active Link διατίθεται σε 4 πακέτα  ανάλογα με τις ανάγκες σας.



ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Μείωση κατανάλωσης καυσίμων

Βελτιστοποίηση χρήσης στόλου
μέσω αναπροσαρμογών
σύμβασης στις πραγματικές
συνθήκες (Recontracting)

Ελαχιστοποίηση κόστους ζημιών 

εκτός σύμβασης

Μείωση ατυχημάτων που

μπορούν να προληφθούν.

Μείωση όγκου διοικητικών 

εργασιών μέσω της συλλογής 

και ενοποίησης δεδομένων.

Παρακολούθηση εκπομπών 

CO2 ρύπων και περαιτέρω 

μείωση.

Αύξηση παραγωγικότητας 

λόγω βελτιστοποίησης 

διαδρομών

Μείωση χρόνου οδήγησης

Μείωση προστίμων για 

υπέρβαση ορίου ταχύτητας 

χάρη στην παρακολούθηση 

της οδηγικής συμπεριφοράς

Από

5 έως 15%

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για εσάς:

Από

10 έως 20% ‘Εως και

30%

Από

5 έως 15%

Από

5 έως 15%

Από

10 έως 20%

Από

4 έως 10%

‘Εως και

50%

‘Εως και

50%



Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα για τους οδηγούς σας:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξατομικευμένη καθοδήγηση 

με εξειδικευμένες συμβουλές

Βελτίωση δεξιοτήτων οδηγού

σε συνδυασμό με μαθήματα 

ασφαλούς οδήγησης

Προσωπικά προφίλ οδηγών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Μεγαλύτερη περιβαλλοντική 

ευαισθησία μέσω του ελέγχου 

εκπομπών CO2

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΧΡΟΝΟΥ

Δεδομένα που παράγονται με 

εμπιστοσύνη και διαφάνεια

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χαρακτηρισμός διαδρομών ως 

επαγγελματικών ή ιδιωτικών

Η οδική ασφάλεια ως DNA της 

εταιρείας σας

Εύκολη και ακριβής διαχείριση 

εξόδων

Έξυπνα δρομολόγια :

Λιγότερος χρόνος  

στην οδήγηση

Τα ιδιωτικά ταξίδια είναι ορατά 

ΜΟΝΟ στον οδηγό



AKIS LIOUNIS, General Manager
ARTEMIOS ARTEMIADIS  Operations Director

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


