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• ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

• Ο ΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣ 

• ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

• ΕΓΓΡΑΦΗ 

 

 



• Ποιοί είμαστε 

Ο μισθωμένος στόλος 
μας 

οχήματα 

Η ετήσια ανάπτυξή μας 

/ έτος 

Παραγγελίες οχημάτων 

Οι πελάτες μας 
παγκοσμίως  

Η παρουσία μας  

χώρες 

 Η ομάδα μας  

εργαζόμενοι 

Πωλήσεις μεταχειρισμένων 
οχημάτων 

/ έτος 

100% 
BNP Paribas 

Δεκέμβριος 2017 



• Ο στόλος μας  

Παγκοσμίως Προφίλ ανά  
κατηγορία πελατών 

50 χώρες με την παγκόσμια συνεργασία 
Element-Arval 

Μεσαίες και 
Μεγάλες εταιρείες 

Μεγάλες διεθνείς εταιρείες 

Μεσαίες και Μικρές 
εταιρείες  

Ιδιώτες
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1.Πλήρης και έγκυρη περιγραφή χαρακτηριστικών αυτοκινήτου της ARVAL. 
2.Πλήρης και έγκυρη περιγραφή εξοπλισμού αυτοκινήτου της ARVAL. 
3.Πλήρες φωτογραφικό αρχείο που περιλαμβάνει όλες τις ζημιές του αυτοκινήτου .  
4.Πλήρες ιστορικό service και φανοποιείας αυτοκινήτου. 
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Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού εμφανίζεται η υψηλότερη τιμή που έχει τοποθετηθεί για κάθε 

όχημα, ανεξάρτητα από το ποιος έχει δώσει την προσφορά. 
 
Η παρουσίαση των οχημάτων είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού (περίπου 2,5 

εργάσιμες ημέρες),  αλλά η τοποθέτηση των προσφορών μπορεί να γίνει μόνο κατά τις 3 τελευταίες 
ώρες. 

 
Μετά το κλείσιμο του διαγωνισμού, σας αποστέλλεται ενημέρωση μέσω e-mail για το ποια οχήματα 

έχουν πλειοδοτηθεί. Ο έμπορος με τη μεγαλύτερη προσφορά κερδίζει το αυτοκίνητο εφόσον η 
προσφορά είναι τουλάχιστο ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή στόχου της ARVAL. 
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Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης αύξησης της προσφοράς μέχρι την ανώτερη τιμή  
που επιθυμεί να τοποθετήσει ο εκάστοτε πελάτης.  
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Ανοίγετε την εφαρμογή με Google Chrome, Firefox ή Internet Explorer και πληκτρολογείτε τη διεύθυνση:   
  https://remktg.arval.com/desktop/ManageProspectsRegistrationForm.xhtml 
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Η ARVAL σας ευχαριστεί για την προσοχή σας ! 
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία  
μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 
Ανδρέας Τριαντάφυλλος  

Τηλ. 210 87 727 78,  
Ε-mail: andreas.triantafyllos@arval.gr 

mailto:andreas.triantafyllos@arval.gr

