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Arval kasvoi vahvasti Suomessa ja kansainvälisesti vuonna 2017
-

2017 oli jälleen vahvan kasvun vuosi leasingyritys Arvalille (maailmanlaajuisesti +7,4 %
kasvua)
Yhtiö laajensi tarjontaansa yrityksille, yritysten työntekijöille sekä kuluttajille
Yhtiö otti uuden askeleen kestävän kehityksen suuntaan lisäämällä sähköautotarjontaansa

Vuonna 2017 Arvalin liiketoiminta kasvoi orgaanisesti maailmanlaajuisesti noin +7,4 prosenttia, ja yritys rikkoi
ennätyksiä hallinnoimalla vuoden lopussa 1 103 835 ajoneuvoa. Kasvua vauhdittivat etenkin ydinmarkkinoiden
positiivinen kehitys (Ranska +5 prosenttia, Espanja +15 prosenttia ja Italia +10 prosenttia) sekä vahva kasvu
mm. Itävallassa (+10 prosenttia), Belgiassa (+12 prosenttia), Tšekissä (+12 prosenttia), Luxemburgissa (+22
prosenttia), Puolassa (+19 prosenttia), Venäjällä (+12 prosenttia), Turkissa (+16 prosenttia) ja Latinalaisessa
Amerikassa (+13 prosenttia).
Arval vahvisti asemaansa myös Pohjoismaisilla markkinoilla ja avasi syksyllä uuden tytäryhtiön Norjaan. Maa
on edelläkävijä hiilineutraalien ratkaisujen ja palveluiden kehittämisessä.
Vuonna 2017 Arval kasvatti lisäarvoa tuovia palveluitaan esittelemällä autokannan hallinnoijille ja kuljettajille
innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja ja kehittämällä integroituja telematiikkapalveluja Arval Active Link palvelussa.
Samanaikaisesti Arval on vahvistanut yhteiskuntavastuuta koskevaa sitoumustaan myöntämällä miljardin
euron budjetin globaalille aloitteelle. Aloitteen tarkoituksena on antaa paikallisille yksiköille mahdollisuus
tukea liikenneturvallisuutta (koulutukset, tapahtumat) ja helpottaa hyväntekeväisyysjärjestöjen liikkumista
(autolahjoitukset).
”2017 oli jälleen mahtavien menestysten ja rohkaisevien saavutusten vuosi. Tulos osoittaa strategiamme
merkityksen sekä tiimiemme kovan tason ja sitoutumisen yhteiseen työhön. Julkaisemme nyt uraauurtavia
tarjouksia, jotka tulevat vaikuttamaan markkinan mullistukseen sekä vauhdittamaan kansainvälisen
tarjontamme laajentumista. Sitoudumme entistä enemmän käyttäjäystävällisten ja vihreiden ratkaisujen
tarjoamiseen myös asiakkaidemme työntekijöille ja kuluttajille”, Philippe Bismut, Arvalin toimitusjohtaja
kertoo.
”Suomessa Arval on vahvistanut asemaansa täyden palvelun leasing-markkinoilla – autokantamme on
kasvanut peräti 42 prosenttia. Tulemme tänä vuonna tarjoamaan Suomessa uusia tuotteita ja palveluita
asiakkaillemme Arvalin globaalin strategian mukaisesti. Tavoitteenamme on tuoda Suomen markkinalle
innovaatioita ja eniten lisäarvoa tuottavia palveluja, ei pelkästään yrityksille, vaan myös työntekijöille ja
yksityishenkilöille”, Arval Suomen toimitusjohtaja Stepan Krazhan sanoo.

Näitä uusia palveluja Arval markkinoille tuo:
Arval on sitoutunut entistä vahvemmin uraauurtavaan missioonsa. Yritys julkaisee viisi innovatiivista
ratkaisua:
• "Arval For Me": Digitaalisessa palvelussa käyttäjä voi tutustua Arvalin osaamiseen, lisäarvoa tuottaviin
palveluihin ja verkostoon. Se pitää sisällään laajan valikoiman palveluita, muun muassa huolto- ja korjaustyöt
kuten korit, renkaat ja tuulilasit sekä esimerkiksi hinauspalvelut, noudot ja palautukset ja sijaisautot. Uusi
palvelu tuodaan markkinoille asteittain Italiassa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Tavoitteena
on tuoda palvelu aikanaan kaikille markkinoille maailmanlaajuisesti.
• "Arval Car Sharing" - yhteiskäyttöautossa työntekijä varaa auton käyttöajan etukäteen. Arval Car Sharing
-verkko- ja mobiilialustalla auton käyttäjät voivat etsiä, varata, avata ja sulkea auton. Ratkaisu perustuu
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Arvalin infrastruktuuriin ja telematiikkaan (Arval Active Link). Palvelu on yksinkertainen, helppokäyttöinen ja
jäljitettävä, ja siitä hyötyvät sekä yritykset että työntekijät. Palvelu on jo saatavilla Italiassa, ja se tullaan
laajentamaan vähitellen kaikkialle Eurooppaan.
• "Arval for Employee" on suunniteltu Arvalin asiakasyritysten työntekijöille. Se kattaa mm.
autoleasingratkaisut, tarjoukset yrityksestä lähteville, yhteiskäyttöautot ja pääsyn Arvalin ylläpito- ja
korjausverkoston palveluihin. Tämänkaltaiset palvelut vahvistavat Arvalin asiakkaiden työnantajakuvaa.
Palvelu on räätälöity maakohtaisesti jokaiselle markkina-alueelle sopivaksi, ja se tullaan käynnistämään
Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa, Italiassa, Saksassa, Belgiassa ja Alankomaissa.
• "My Arval" on digitaalinen kokonaisuus, jonka Arvalin asiakkaat ja kuljettajat saavat käyttöönsä. My Arval
for customers on verkkoportaali, joka on tarkoitettu autokannan hallinnoijille. Se sisältää raportointivälineet
ajoneuvojen hallinnoimiseksi ja vertaisverkkoalustan My Arval Communityn. ”My Arval for drivers” taas on
mobiilisovellus, joka auttaa kuljettajia autojen päivittäisessä käytössä.
Palveluvalikoima on tarjolla jo 23 ja 19 maassa, ja sitä tullaan laajentamaan progressiivisesti kaikille
markkinoille.
Tukeakseen asiakkaita energiansäästöstrategioissa, Arval on päättänyt lisätä panoksia erityisesti
sähköautotarjoaman kehittämiseen:
• ”Electric Vehicle”: Arval pystyy nyt tarjoamaan koko sähköautoilun ekosysteemin palvelut yhdessä
kumppaniensa Renaultin, Nissanin ja NewMotionin kanssa. Siihen kuuluvat muun muassa kodin- ja
työpaikan latauspisteet, integroidut maksuratkaisut ja digitaaliset palvelut (varaus, kulutuksen seuranta ja
latauspisteiden sijainnit).
Electric Vehicle -palvelu on joustava ja useista vaihtoehdoista koostuva. Houkuttelevan hinnan mukaisesti
se sisältää myös kokeilujaksot ja lisäpalvelut, kuten lyhyen ajan palvelut loma-aikoina ja bensiini/dieselpolttoaineen vaihtoratkaisun lyhyiksi ajoiksi, kuten lomalle. Palvelu tulee saataville vuonna 2018
Ranskaan, ja se laajenee asteittain Iso-Britanniaan, Belgiaan, Norjaan ja Alankomaihin (yhdeksän muuta
maata ilmoitetaan vuoden 2018 syksyllä).
”Vahva osaaminen, ainutlaatuinen tarjonta lisäarvoa tuovissa palveluissa sekä markkinoiden positiivinen
kehitys antavat meille vahvaa uskoa siihen, että jatkamme merkittävää kasvua pääsegmenteissämme
vuonna 2018. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä asiakkaidemme tarpeet kehittyvät jatkuvasti. Uskon
vahvasti, että nämä digitaalisuuteen perustuvat palvelut auttavat asiakkaitamme tarttumaan tämän päivän
haasteisiin sekä tekemään vihreästä vallankumouksesta autoilussa mahdollista”, Bismut jatkaa.
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Arval
Vuonna 1989 perustettu Arval on kansainvälisen BNP Paribas -pankin tytäryhtiö. Arval on täyden palvelun
autoleasingyritys, joka hallinnoi kaikenkokoisia yritysautokantoja. Arval huolehtii asiakasyritystensä
autokannan hallinnasta räätälöityjen ratkaisujen avulla. Asiakasyritys voi optimoida työntekijöidensä
liikkuvuuden ja ulkoistaa kaikki ajoneuvokaluston hallintaan liittyvät riskit. Arvalin asiantuntijaneuvontaa ja
laadukasta palvelua tarjoavat yrityksen yli 6 500 työntekijää 29 eri maassa. Arvalin leasingautokalustoon
kuuluu jopa 1,103,835 ajoneuvoa ympäri maailman (joulukuu 2017).
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Arval on yksi Elemen-Arval Global Alliancen perustajista. Kyseessä on autokantojen hallinnan strateginen
liittouma, jossa on kolme miljoonaa ajoneuvoa yli 50 maassa.
www.arval.fi
BNP Paribas
BNP Paribas toimii 74 maassa ja sillä on yli 192 000 työntekijää, joista 146 000 Euroopassa. BNP Paribas
menestyy hyvin kahdella ydinalueellaan: yleispankkitoiminnassa ja -palveluissa (sisältäen kotimarkkina-alueet
ja kansainväliset rahoituspalvelut) sekä yritys- ja sijoituspankkitoiminnassa. Euroopassa sillä on neljä
kotimarkkina-aluetta (Belgia, Ranska, Italia ja Luxemburg). BNP Paribas Personal Finance on johtava
kuluttajalainojen myöntäjä. BNP Paribas on laajentamassa integroitua yleispankkitoimintaansa Välimeren
alueella, Turkissa ja Itä-Euroopassa, ja sillä on laaja verkosto Yhdysvaltojen länsiosassa. Myös yritys- ja
investointipankkina sekä kansainvälisissä rahoituspalveluissa BNP Paribas on Euroopan johtavien pankkien
joukossa, ja sillä on vahva edustus Amerikoissa sekä vakaata ja nopeasti kasvavaa toimintaa Aasian ja
Tyynenmeren alueella.
www.bnpparibas.com
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