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2017 blev globalt vækstår for Arval – også i Danmark
Arval satte i 2017 rekord for antal leasede biler. Globalt kørte der 1.105.835 Arval-køretøjer på vejene,
hvilket er lig med en organisk vækst på 7,4 % i forhold til året før. Stigningen skyldes i høj grad vækst i
Arvals kernemarkeder Frankrig, Spanien og Italien samt tocifret vækst i mange andre lande, såsom
Østrig, Belgien, Tjekkiet, Rusland og Tyrkiet.1
I Danmark blev 2017 også et flot vækstår. Der er nu 20 medarbejdere i den danske organisation og 2950
leasede Arval-biler på de danske veje. Det er en stigning på 35 % i forhold til året før.
”2017 har været et år, hvor vi har vundet markedsandele. Vi har haft fokus på at give vores kunder
markedets bedste service, og det vil vi blive ved med i 2018. Jeg forventer derfor, at vi fortsætter vores
vækst og inden årets udgang vil være 26 medarbejdere i Danmark og få bil nummer 4000 på vejene,”
siger Thomas Bardram, Managing Director for Arval Danmark.
I 2017 fortsatte Arval sin geografiske ekspansion og åbnede et datterselskab i Norge, der er et af
verdens førende lande inden for omstillingen til bæredygtige energiformer. Arval satte i 2017 desuden
turbo på udvidelsen og styrkelsen af værdiskabende digitale produkter til både de flådeansvarlige og
brugerne samt forbedrede integrerede telematiktjenester med Arval Active Link.
Sideløbende har Arval styrket sit sociale ansvar ved globalt at afsætte 1 million euro til at gøre de
enkelte lande i stand til at støtte tiltag, der øger trafiksikkerheden, samt bildonationer, der hjælper
velgørenhedsorganisationer med at komme rundt. I Danmark støtter Arval eksempelvis Plan Bi, der
kæmper for vilde bier.
Philippe Bismut, CEO for Arval, udtaler: ”2017 var endnu et fantastisk år. Vores resultater er beviset på,
at vi har valgt den rigtige strategi, og at vi har et dedikeret og dygtigt team. Nu offentliggør vi lanceringen
af nye banebrydende løsninger, der kan bidrage til at ændre markedet og sætte fart på udvidelsen af
vores globale portefølje. Vi har fået et stigende fokus på at udvikle brugervenlige og mere grønne
løsninger, der også er tilgængelige for vores kunders medarbejdere.”

 2017 blev endnu et år med markant global vækst for Arval (+7.4 %)
 Lancering af banebrydende løsninger til virksomheder og deres
ansatte
 Muligheden for elbiler er et nyt skridt på rejsen mod bæredygtige flåder
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Frankrig +5 %, Spanien +15 % og Italien +10%, Østrig +10 %, Belgien +12 %, Tjekkiet +12 %, Luxembourg +22 %, Polen +19 %, Rusland +12
%, Tyrkiet +16 % og Latinamerika +13%

Lancering af nye banebrydende løsninger
Som en af branchens pionerer løfter Arval nu sløret for fem innovative løsninger:


My Arval er en komplet digital løsning til kunder og brugere. My Arval er en webportal, der er
dedikeret til de flådeansvarlige og giver adgang til rapporteringsværktøjer, der gør kunden i stand
til at styre køretøjerne med en peer-to-peer udvekslingsplatform, der kaldes My Arval
Community. My Arval Mobile er en app, der hjælper brugeren af bilen i det daglige. Løsningerne
er allerede tilgængelig i hhv. 23 og 19 lande og vil løbende blive rullet ud over hele verden.



Arval Car Sharing: Med web- og mobilplatformen Arval Car Sharing kan medarbejdere
forhåndsreservere en bil og med bare tre klik finde, booke og låse bilen. Denne integrerede
løsning er baseret på Arvals infrastruktur og telematik (Arval Active Link). Løsningen er nem at
bruge og en fordel for både virksomhed og medarbejder. Løsningen bliver gradvist rullet ud i
Europa i de kommende år.



Arval For Me: Denne digitale løsning giver enkeltpersoner adgang til Arvals viden,
værdiskabende services og netværk. Den består af et omfattende udvalg af services, såsom
vedligehold og reparationer. Den nye tjeneste vi blive rullet gradvist ud i 2018 med målet om at
gøre den tilgængelig over hele verden.



Arval For Employee er designet til brugerne. Løsningen dækker forskellige muligheder:
Lønudveksling, leasingløsninger, delebiler og adgang til Arvals betroede netværk til vedligehold
og reparationer. Løsningen skræddersys til det enkelte land og vil gøre Arvals kunder endnu
mere attraktive over for nye medarbejdere. ”Arval For Employee” bliver lanceret i Frankrig,
England, Italien, Tyskland, Belgien og Holland.

For at gøre det nemmere for kunderne at overgå til mere bæredygtige energiformer har Arval valgt at
sætte turbo på udviklingen af sin løsning til elbiler:


Electric Vehicle: Takket være et nyt partnerskab med Renault, Nissan og NewMotion dækker
Arvals ”Electric Vehicle”-løsning nu hele økosystemet for elbiler, blandt andet installation i hjemmet
og på arbejdspladsen, en integreret betalingsløsning og digitale services (booking, forbrugsmåling
og lokalisering af opladningssteder).
Løsningen til elbiler er et fleksibelt modulsystem, der omfatter prøveperioder og ekstraydelser,
inklusiv en erstatningsbil, der kører på benzin eller diesel, i kortere perioder, såsom helligdage.
Løsningen vil være tilgængelig i 2018, først i Frankrig og herefter England, Belgien, Norge og
Holland (med yderligere ni lande fra midten af 2019).

Philippe Bismut, Arvals CEO, afslutter: ”Vores ekspertise og unikke udvalg af værdiskabende services,
samt den positive udvikling i markedet, giver os stor tillid til, at vi vil blive ved med at vokse i vores
primære segmenter og geografiske områder i 2018. Vores branche udvikler sig hurtigt, og det gør vores
kunders behov også. Jeg tror på, at vores nye banebrydende tilbud, baseret på vores digitale viden, vil
gøre vores kunder i stand til at tage deres udfordringer op og gøre en afgørende forskel i vores sektors
grønne omstilling.”
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Om Arval:
Arval blev grundlagt i 1989 og er ejet af BNP Paribas. Arval er specialiseret i full-service leasing og tilbyder sine kunder – såvel
store som små og mellemstore virksomheder – skræddersyede løsninger, der optimerer deres ansattes mobilitet og outsourcer

den risiko, der er forbundet med flådehåndtering. Ekspertbistand og servicekvalitet er kendetegnende for Arval, og den gode
service tilbydes i 29 lande af mere end 6.500 ansatte. Arvals totale leasede flåde er på 1,103,835 køretøjer verden over
(december 2017). Arval er et af de stiftende medlemmer af Element-Arval Global Alliance, flådestyringsindustriens
længstvarende strategiske partnerskab og verdens førende af slagsen med 3 millioner køretøjer i 50 lande. I BNP Paribas er
Arval en af kerneaktiviteterne i Retail Banking.
www.arval.com
Om BNP Paribas:
BNP Paribas er en af Europas førende banker med en international tilstedeværelse. BNP Paribas findes i 74 lande og har mere
end 192.000 medarbejdere, heraf 146.000 i Europa. BNP Paribas er højt rangeret inden for to kerneområder: Privatkunder (både
indenlandske markeder og internationale finansielle services), samt bankvirksomhed for virksomheder og institutioner. BNP
Paribas hjælper alle sine kunder (fra enkeltpersoner til foreninger, entreprenører og store og mellemstore virksomheder og
institutioner) med at realisere deres projekter gennem finansiering, investeringer, opsparinger og forsikringer.
I Europa har selskabet fire hjemlige markeder (Belgien, Frankrig, Italien og Luxembourg), og BNP Paribas Personal Finance er
førende inden for privatudlån. BNP Paribas lancerer nu en integreret bankmodel til privatkunder i Middelhavslandene, Tyrkiet,
Østeuropa og i den vestlige del af USA. BNP Paribas finansielle serviceaktiviteter til virksomheder og institutioner og internationale
finansielle serviceaktiviteter indtager også en topposition i Europa, har en stærk tilstedeværelse i Nord-, Syd- og Centralamerika
og en solid og hurtigvoksende forretning i det asiatiske stillehavsområde.
www.bnpparibas.com

