Zaventem, 24 juni 2015

PERSBERICHT

UN ROAD SAFETY WEEK:
ARVAL SENSIBILISEERT VOOR MEER
VERKEERSVEILIGHEID ROND SCHOLEN

De United Nations Road Safety Week staat dit jaar in het teken van kinderen en veiligheid. Arval, dat zich
sedert de ondertekening van het ‘European Road Safety Charter’ in 2011 engageert om het aantal ongevallen
op de weg te verminderen, organiseerde dit jaar een tekenwedstrijd voor leerlingen uit het derde en vierde
leerjaar. De leasingmaatschappij wil daarmee de verkeersveiligheid rond scholen helpen te verbeteren.
Zet veiligheid in de verf
De opdracht was duidelijk, laat je fantasie de vrije loop en maak een tekening rond het thema ‘kinderen en
veiligheid’. Het enthousiasme van de deelnemende lagere scholen was groot en de jury had het dan ook bijzonder
moeilijk bij de eerste selectie. Alle genomineerde tekeningen werden op de speciale Facebook-pagina van Arval
Belgium geplaatst. De onderneming vroeg vervolgens al haar bestuurders een kijkje te gaan nemen en hun
favoriete inzending van zowel een Nederlandstalige als een Franstalige school te belonen met een ‘vind ik leuk’.
Met 10.000 uitgebrachte stemmen was de wedstrijd een groot succes! De leerling die met zijn tekening de meeste
‘likes’ verzamelde, werd de winnaar en won voor zijn school EUR 1000 om te investeren in het domein
verkeersveiligheid.

Wie zijn de winnaars?
De winnaars zijn Henri uit het 4de leerjaar van De Lisblomme met 1911 stemmen en Alyssa uit het 3de leerjaar van
de Ecole Libre de Gilly Sart Allet met 272 stemmen die uiteindelijk de meeste bezoekers van de Arval Belgium
Facebook-pagina wisten te overtuigen met hun creatieve invulling van het thema. Op 23 en 24 juni trok Roberto
Fonseca, general manager Arval Belgium, naar de winnende scholen en overhandigde er de hoofdprijs van EUR
1000.

Benieuwd naar de vele geslaagde tekeningen? Bezoek dan de Facebook-pagina van Arval Belgium: klik hier.

Over Arval
Arval, opgericht in 1989 en 100% dochtermaatschappij van BNP Paribas, is de specialist in leasing van bedrijfsvoertuigen. Arval
biedt haar klanten – professionals, KMO’s en grote internationale ondernemingen – oplossingen op maat met als doel de
mobiliteit van hun medewerkers te optimaliseren en de risico’s verbonden aan hun wagenparkbeheer uit te besteden.
Deskundig advies en hoogwaardige dienstverlening, die de basis zijn van Arvals merkbelofte, worden in 25 landen afgeleverd
door meer dan 4.000 medewerkers en in 14 andere landen dankzij haar netwerk van partners. De vloot van Arval telt bijna
725.000 voertuigen wereldwijd (december 2014). Binnen BNP Paribas is Arval geïntegreerd in de afdeling Retail Banking.
arval.com

Over Arval Belgium
Arval Belgium is gespecialiseerd in de multimerk full-serviceleasing van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Sinds haar
oprichting in 1991 blijft Arval Belgium groeien en behoort ze tot de top 5 van de leasingmaatschappijen in België. Actueel beheren
210 werknemers meer dan 40.000 voertuigen.
arval.be
Over BNP Paribas
BNP Paribas is aanwezig in 75 landen met meer dan 185.000 medewerkers, waarvan bijna 145.000 in Europa. De Groep bekleedt
sleutelposities in haar twee grote activiteitendomeinen: Retail Banking & Services (dat Domestic Markets en International
Financial Services omvat) en Corporate & Institutional Banking. In Europa heeft de Groep vier thuismarkten (België, Frankrijk,
Italië en Luxemburg) en BNP Paribas Personal Finance is de nummer één in kredieten aan particulieren. BNP Paribas ontplooit
eveneens haar geïntegreerde Retail Banking model in de landen van het Middellandse Zeegebied, in Turkije en in Oost-Europa
en heeft een belangrijk netwerk in het westen van de Verenigde Staten. Wat de activiteiten Corporate & Institutional Banking en
International Financial Services betreft, is BNP Paribas marktleider in Europa en sterk aanwezig op het Amerikaanse continent,
en verwierf ze een stevige positie gekenmerkt door een sterke groei in Azië en het Stille Oceaangebied.
Bnpparibas.com
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