
  

 Klanten van Alphabet International en Russische klanten hebben nu toegang tot 

de volledige operationele leasingproducten en -diensten in de groeiende Russische 

markt. 

 Ondernemingen kunnen nu profiteren van de samenwerking tussen Alphabet en 

leasingpartner Major Profi   

 Deze samenwerking vormt de nieuwste stap van Alphabet om te kunnen voldoen 

aan de mobiliteitsbehoeften van zijn klanten 

MÜNCHEN/28/08/2018 – Met nu ook Rusland op zijn lijst van markten verspreid over 

Europa, Australië en China breidt Alphabet International zijn aanbod officieel uit tot 23 

landen. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking met Major Profi - Ruslands 

meest ervaren leasingbedrijf. Zowel kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn 

in Rusland als internationale bedrijven met kantoren hier kunnen nu gebruikmaken van 

Alphabets aanbod van (volledig) operationele leasing en financiële leasingproducten.  

 

Alphabet is een toonaangevende aanbieder van oplossingen voor bedrijfsmobiliteit in Europa, Australië 

en China en biedt nu (volledige) operationele en financiële leasing in Rusland. Dankzij de nieuwe 

samenwerking met het toonaangevende Russische leasingbedrijf, Major Profi, kunnen wereldwijde 

ondernemingen die in Eurazië en daarbuiten afhankelijk zijn van de innovatieve diensten en 

mobiliteitsoplossingen van Alphabet nu profiteren van dezelfde diensten en oplossingen op de 

Russische markt. Afhankelijk van de specifieke behoeften van elk bedrijf, kan Major Profi ook een 

breed scala aan hoogwaardige diensten aanbieden, zoals: onderhoud, levering van auto's van en naar 

onderhoud, tankkaarten, vervangwagens, pechhulp, verzekeringen en persoonlijke chauffeurs.  

Alphabet is een samenwerking aangegaan met Major Profi omdat het een betrouwbare, bekende en 

gevestigde operationele dienstenpartner in Rusland is. “We zijn blij om samen te werken met Major 

Profi en onze aanwezigheid in Rusland te versterken. Major Profi heeft de reputatie een uitstekende 

dienstverlener te zijn voor zijn klanten. We kijken ernaar uit om samen met onze nieuwe partners ons 

dienstenaanbod uit te breiden in een land met een groeiende economie. Natuurlijk kijken we ernaar 

uit om in de nabije toekomst de resultaten van onze samenwerking met Major Profi te zien met 

tevreden klanten in Rusland”, zegt Rüdiger Ebel, Head of New Markets bij Alphabet International.  

Anton Sapozhkov, General Director van Major Profi, verklaarde dat hij de best mogelijke resultaten 

wilde behalen uit de samenwerking met Alphabet: “We kijken ernaar uit om met onze nieuwe partner 

Alphabet samen te werken. Dit is een uitstekende kans voor ons om in zee te gaan met een zeer 

succesvolle partner en expert op het vlak van mobiliteit en stelt ons ook in staat om onze producten 

en diensten verder te ontwikkelen ten behoeve van al onze klanten. Via deze samenwerking kunnen 



  

we individuele oplossingen bieden voor de behoeften van onze klanten op het vlak van 

bedrijfsmobiliteit en kunnen we voldoen aan de vereisten van wereldwijde ondernemingen in 

Rusland,” zei hij.  

Door toe te treden tot de Russische markt heeft Alphabet zijn positie als toonaangevende aanbieder 

van bedrijfsmobiliteit voor wereldwijde ondernemingen versterkt. Alphabet is trots op zijn unieke, op 

maat gemaakte benadering van bedrijfsmobiliteit, uitgebreide productassortiment dat is ontworpen 

om te voldoen aan de behoeften van klanten, deskundig advies en ongeëvenaard inzicht in 

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 23 landen is de organisatie 

één van de vier belangrijkste spelers op de markt. In België beheert Alphabet vandaag meer dan 

52.000 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 Major Profi  

Het leasingbedrijf Major Profi werd in 2008 opgericht in Moskou, Rusland, en heeft vandaag meer dan 

100 mensen in dienst. Op dit moment is het bedrijf een van de top 5 bedrijven in de operationele 

leasingmarkt in Rusland. 

Major Profi behoort tot de grote holding Major Auto (de grootste autodealer in Rusland, de officiële 

verdeler voor 42 automerken). Major Profi heeft het niveau van internationale leasebedrijven in 

Rusland bereikt in termen van portfoliovolume en klantenservicekwaliteit. Ongeëvenaarde kennis op 

het gebied van autobusiness (Major Auto is al meer dan 20 jaar actief op de markt) maakt het 

mogelijk om in overleg met de klanten de meest winstgevende en passende oplossingen te vinden. 

http://www.alphabet.be/
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