

Bedrijven met activiteiten in Servië kunnen nu profiteren van de recente
samenwerking met AKS Fleet Solution, Belgrado



Dit nieuwe partnerschap is een weerspiegeling van Alphabets streven om
tegemoet te komen aan de behoeften van zijn internationale klanten in Servië



Klanten van Alphabet International hebben nu toegang tot de volledige,
operationele leasingproducten en -diensten in de opkomende Servische markt.

MÜNCHEN/06/08/2018 – De activiteiten van Alphabet International zijn officieel nog
verder uitgebreid binnen de Europese markt. Deze zijn nu ook te vinden in Servië. Dit
brengt het totaal aantal landen waar de innovatieve aanbieder van fleetmanagement
zakendoet op 22. Alphabet, een van de leiders op het gebied van oplossingen voor
bedrijfsmobiliteit in Europa, Australië en China, biedt nu (volledige) operationele leasingen financiële leasingproducten voor organisaties met bedrijfsactiviteiten in de Balkan, en
met name in Servië.
Bedrijven die op de innovatieve mobiliteitsdiensten en -oplossingen van Alphabet binnen Europa en
daarbuiten rekenen, kunnen nu profiteren van het aanbod op de Servische markt. Net zoals in andere
Alphabet-markten hebben Alphabet-klanten nu via AKS Fleet Solution, Belgrado toegang tot het
aanbod van Alphabet-compatibele producten en diensten die beschikbaar zijn in Servië. Afhankelijk
van de specifieke behoeften van elk bedrijf, kan er gekozen worden voor een breed aanbod van
handige bijkomende diensten, zoals tankkaarten, vervangwagens, pechhulpdienst en wettelijke
verzekering. Alphabet is met onmiddellijke ingang actief in Servië in samenwerking met zijn
betrouwbare en reeds lang gevestigde mobiliteitspartner, AKS Fleet Solution, Belgrado.
“We zijn verheugd dat we een partnerschap aangaan met AKS Fleet Solution, Belgrado en onze
aanwezigheid in Servië versterken. Het bedrijf heeft een uitstekende reputatie voor zijn klantenservice
en we kijken ernaar uit om met onze nieuwe partners samen te werken om het volledige gamma van
onze collectieve diensten in deze groeiende economie uit te breiden. We zijn allemaal enthousiast om
te zien wat we voor onze klanten kunnen bereiken met AKS Fleet Solution, Belgrado”, zegt Rüdiger
Ebel, Head of New Markets bij Alphabet International.
Petar Gavranovic, CEO van AKS Fleet Solution, Belgrado toonde zich ook enthousiast over het
partnerschap: “We kijken er zeer naar uit om met onze nieuwe partner Alphabet samen te werken om
hun klanten in Servië te bedienen. Dit is een prachtige kans voor ons om in zee te gaan met een zeer
succesvolle partner die mobiliteitsexpert is en ons ook in staat stelt onze producten en diensten verder

te ontwikkelen ten behoeve van al onze klanten. Door samen te werken kunnen we Business Mobilityoplossingen op maat aanbieden die voldoen aan de mobiliteitsvereisten van internationale
ondernemingen in Servië.”
AKS FLEET SOLUTION DOO ŠABAC, officieel AKS Fleet Solution, Belgrado genaamd, werd in 2013
opgericht in Šabac, Servië en telt vandaag een 19-tal medewerkers. Het bedrijf is op dit moment een
van de top 5 bedrijven in de operationele leasingmarkt in Servië.
Door toe te treden tot de Servische markt heeft Alphabet zijn positie als toonaangevende aanbieder
van bedrijfsmobiliteit voor wereldwijde ondernemingen versterkt. In het algemeen is het blijvende
succes van het bedrijf te wijten aan zijn unieke, op maat gemaakte aanpak waardoor het producten
kan aanbieden die perfect voldoen aan de behoeften van de klant. Een tweede factor is de
ongeëvenaarde kennis van het bedrijf op het vlak van fleetmanagement en mobiliteitsindustrieën.

Over Alphabet
Als één van de marktleiders voor zakelijke mobiliteit in Europa helpt Alphabet bedrijven om hun
wagenpark op een efficiënte en duurzame manier te beheren. Alphabet werd in 1997 opgericht als
een divisie van BMW Group en heeft sindsdien een brede kennis verworven op het gebied van
internationaal wagenparkbeheer en operationele leasing. De uitgebreide dienstverlening omvat zowel
advies als financiering. Om aan de specifieke eisen van bedrijven te voldoen, zijn Alphabets zakelijke
mobiliteitsoplossingen op maat gemaakt.
Met een portefeuille van meer dan 680.000 voertuigen van alle merken in 22 landen is de organisatie
één van de vier belangrijkste spelers op de markt. In België beheert Alphabet vandaag meer dan
51.000 voertuigen, eveneens goed voor een plaats in de top 3.
Met haar expertise en technologie loopt Alphabet voorop op het gebied van Advanced Mobility
Solutions: AlphaElectric biedt bedrijven uitgebreide eMobility-oplossingen, terwijl AlphaCity een
kostenbesparende Corporate Car Sharing regeling biedt en AlphaFlex bedrijven toelaat om een
mobiliteitsbudget te integreren. Onze handige app AlphaGuide biedt onze bestuurders de ideale hulp
onderweg.
Meer informatie vindt u op www.alphabet.be.
Over AKS Fleet Solution, Belgrado
AKS Fleet Solution, Belgrado werd opgericht in 2013. Het bedrijf is gespecialiseerd in mobiliteit in
Servië en biedt competitieve oplossingen en diensten die perfect voldoen aan de behoeften van de
klant. AKS Fleet Solution is de grootste onafhankelijke speler op de Servische markt. Het bedrijf
evolueert constant om in te spelen op nieuwe mobiliteitstrends en de cycli van de lokale markten. Dit
omvat de uitbreiding van het aanbod om aangepaste mobiliteitsproducten te voorzien voor nieuwe
segmenten. Vandaag de dag doet het bedrijf zaken voor alles en iedereen, van grote en kleine
bedrijven tot particulieren en zelfstandigen. Op dit moment is AKS Fleet Solution, Belgrado een lokale

speler in de sector. Het bedrijf beheert een vloot van meer dan 800 voertuigen en is actief in Servië.
Het productaanbod omvat volledig fleetmanagement en onderhouds- en servicecontracten. Meer
informatie vindt u online op http://aksfleet.com/ (enkel in het Servisch).

Contact:
Alphabet International
Claudia Bauer
Konrad-Zuse-Str. 1
85716 Unterschleißheim
Phone +49 89 382 17559
E-Mail: claudia.cb.bauer@alphabet.com

