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Επιτεύγματα της BRINK’S
στις Υπηρεσίες Φύλαξης
• Πρόσφατα, απετράπη από υπάλληλο
ασφαλείας της εταιρείας μας η κλοπή
χρηματοκιβωτίου από το λογιστήριο
των κεντρικών εγκαταστάσεων μεγάλης
εταιρείας τηλεπικοινωνιών που εδρεύει στην
Βορειοανατολική Αττική. Πιο συγκεκριμένα,
άγνωστα άτομα εισήλθαν εντός των
εγκαταστάσεων του πελάτη μας και στην
προσπάθεια τους να διαρρήξουν τον χώρο που
βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο έγιναν έγκαιρα
αντιληπτοί από τον υπάλληλο ασφαλείας της
Brink’s, ο οποίος ενεργώντας άμεσα και
αποτελεσματικά, απέτρεψε την κλοπή και
ανάγκασε τα άγνωστα άτομα σε φυγή.

• Τον μήνα Ιούλιο, μετά από συντονισμένες
έρευνες και ενέργειες της εταιρείας
μας εντοπίστηκε άτομο που προκαλούσε
βανδαλισμούς σε εγκαταστάσεις γνωστού
ομίλου
τηλεπικοινωνιών
τις
οποίες
επιτηρούσαμε με
εποχούμενο patrol.
Συγκεκριμένα, άτομο από την ευρύτερη
περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής,
χρησιμοποιώντας διάφορα οχήματα προέβαινε
σε βανδαλισμούς των εγκαταστάσεων
δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στην ομαλή
και συνεχή λειτουργία των μηχανημάτων.
Μετά την ανάληψη δράσης από τον υπάλληλο
ασφαλείας του εποχούμενου patrol της

εταιρείας μας, την ταυτοποίηση των στοιχείων
του ύποπτου ατόμου και την ενημέρωση των
αρμόδιων αστυνομικών αρχών, δεν έχει
συμβεί κανένα παρόμοιο περιστατικό στις
εγκαταστάσεις του πελάτη μας.
• Τον Αύγουστο, ξέσπασε πυρκαγιά σε
μηχάνημα ανακύκλωσης που βρίσκεται
στην εσωτερική περίμετρο της εγκατάστασης
πολυεθνικής εταιρείας που βρίσκεται στην
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Η φωτιά έγινε
άμεσα αντιληπτή, μέσω του συστήματος CCTV,
από τον υπάλληλο ασφαλείας της Brink’s που
εκτελούσε βάρδια. Στην συνέχεια και πριν
φτάσει στο χώρο η πυροσβεστική υπηρεσία, η
πυρκαγιά περιορίστηκε και σβήστηκε από τον
συνάδελφο μας.
• Επίσης τον Αύγουστο, στις εγκαταστάσεις
Μουσείου του οποίου την φύλαξη έχει
αναλάβει η εταιρεία μας και βρίσκεται στην
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ο υπάλληλος
ασφαλείας της Brink’s απέτρεψε με τις
ενέργειες του την κλοπή μουσειακού βιβλίου.
Συγκεκριμένα, ο συνάδελφος μας εκτελώντας

τα καθήκοντα του εντόπισε ένα νεαρό άτομο
που κινούνταν ύποπτα να αφαιρεί το εν λόγω
έκθεμα το οποίο και προσπαθούσε να βγάλει

κρυφά από τις εγκαταστάσεις. Με την έγκαιρη
επέμβαση του φύλακα της Brink’s η κλοπή
αποφεύχθηκε.

Πρόγραμμα επιβράβευσης Υπαλλήλων: Υπάλληλος του Μήνα
Ο κύριος σκοπός του συγκεκριμένου
προγράμματος είναι να παρέχει κίνητρα
στους ένστολους εργαζόμενους της
εταιρείας μας και να επιβραβεύσει εκείνους
των οποίων η απόδοση υπερβαίνει το
ελάχιστο προαπαιτούμενο επίπεδο των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η updated version του παραπάνω
προγράμματος
περιλαμβάνει
ριζικές
αλλαγές σε σχέση με το παλαιότερο
πρόγραμμα επιβράβευσης.
Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά στη
δημιουργία μίας λίστας αντικειμενικών
κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία θα
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια
υποβολής των υποψηφίων εργαζομένων
ως “Υπάλληλοι του Μήνα”.
Με τη δημιουργία και εφαρμογή των
παραπάνω κριτηρίων, εξασφαλίζεται η
αντικειμενική και με απόλυτα μετρήσιμο
τρόπο αξιολόγηση της απόδοσης των
ένστολων εργαζομένων.
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Επιπλέον εισάγεται και ο θεσμός της
επιβράβευσης των Υπαλλήλων του
Έτους. Οι υπάλληλοι εκείνοι οι οποίοι
θα έχουν βραβευθεί ως “Υπάλληλοι του
Μήνα” περισσότερες από 2 φορές, θα
συμπεριλαμβάνονται αυτομάτως στους
υποψήφιους “Υπάλληλοι του Έτους”.

Η επιβράβευση των “Υπαλλήλων του Μήνα”
θα γίνεται μέσω παροχής αξίας €200 για
κάθε βραβευθέντα.
Η επιβράβευση των “Υπαλλήλων του
Έτους”θα γίνεται μέσω παροχής €500 για
κάθε βραβευθέντα.

Εποχούμενες Υπηρεσίες: για ακόμα μεγαλύτερη Ασφάλεια
Η Brink’s Security Services, διατηρώντας τα υψηλότερα standards σε όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας που παρέχει, προσφέρει
στους πελάτες της τις εποχούμενες υπηρεσίες Patrol και Άμεσης
Επέμβαση, για την καλύτερη ασφάλεια των εγκαταστάσεων και της
περιουσίας τους.
Με ικανό πλήθος οχημάτων καλύπτει όλη την Αττική και τη
Θεσσαλονίκη, παρέχοντας την επιπλέον ασφάλεια που όλοι
επιθυμούμε. Με πλήρως επανδρωμένα οχήματα και ανθρώπους
με άριστη εκπαίδευση και γνώση πάνω στην αντιμετώπιση
φαινομένων παραβίασης, έχει την δυνατότητα να εισέρχεται στο
χώρο του Πελάτη, ελέγχοντας τις εγκαταστάσεις του, σε άτακτα
χρονικά διαστήματα και όσες φορές κρίνεται αναγκαίο.
Οι εποχούμενες υπηρεσίες παρέχονται σε όλο το λεκανοπέδιο
Αττικής από τις 22:00 μέχρι τις 06:00 και στην περιοχή του
Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας από τις 18:00 μέχρι τις 06:00,
365 ημέρες το χρόνο και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης
κατά τις βραδινές ώρες από τις 22:00 μέχρι τις 06:00.
Επικοινωνήστε μαζί μας και επωφεληθείτε από τα πολύ συμφέροντα
για εσάς πακέτα συνεργασίας.

Ευέλικτα και
Οικονομικά
Προγράμματα
Διαχείρισης Αξιών
για Επιχειρήσεις
Λιανικής Πώλησης
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Σε ένα νέο κοινωνικό και οικονομικό
περιβάλλον,
διαρκώς
μεταβαλλόμενο,
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανικής
επιχειρούν, αναζητώντας τη μεγιστοποίηση
της ρευστότητας, την μείωση του κόστους
λειτουργίας και την ασφαλή και απρόσκοπτη
ροή των κεφαλαίων τους.
Η Brink’s εκμεταλλευόμενη την διεθνή
πολύχρονη εμπειρία της, ανέπτυξε και
παρέχει πρωτοποριακά στην ελληνική
αγορά, συνολικές υπηρεσίες end-to-end,
καλύπτοντας τις ανάγκες που αφορούν στην
Διαχείριση Αξιών των πελατών της.
Μεταφορά, καταμέτρηση και φύλαξη

αξιών οποιουδήποτε είδους, έξυπνα
χρηματοκιβώτια, εξειδικευμένες λύσεις,
σε συνδυασμό με την ασύγκριτη ασφάλεια
που παρέχει το όνομα Brink’s, συνθέτουν
μια αξιόπιστη προσωποποιημένη πρόταση,
δημιουργώντας ένα μοναδικό περιβάλλον
ασφάλειας τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και
για τους εργαζόμενους.
Ήδη με μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ελληνική
Επικράτεια, η Brink’s παρέχει τις υπηρεσίες
της σε εταιρείες λιανικής, πολύτιμος αρωγός
σε μια δύσκολη συγκυρία, κάνοντας αυτό
που ξέρει καλά εδώ και 30 χρόνια με
Υπευθυνότητα.

Υποκαταστήματα της BRINK’S HELLAS
ανά την Ελλάδα

Τα Νέα της Brink’s
Μια νέα μεγάλη συνεργασία
Όμιλος
εταιρειών
εστίασης
με
εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα και την
Κύπρο, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο με παροχή
συνδυαστικών υπηρεσιών φύλαξης –
εποχούμενων περιπολιών και ελέγχων
σε κτήρια του ομίλου, συντήρησης και
αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας
και υπηρεσιών κεντρικού σταθμού, σε
συνεργασία με την Brink’s.

1) BRINK’S ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210 3484 000
info.athens@brinksinc.com

9) ΒRINK’S ΚΟΖΑΝΗΣ
Τηλ.: 24610 21782
info.kozani@brinksinc.com

2) ΒRINK’S ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ.: 2310 483 180
info.thess@brinksinc.com

10) ΒRINK’S ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Τηλ.: 22510 37795
info.mytilini@brinksinc.com

3) ΒRINK’S ΠΑΤΡΑΣ
Τηλ.: 2610 529 901
info.patra@brinksinc.com

11) ΒRINK’S ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τηλ.: 27210 32017
info.kalamata@brinksinc.com

4) ΒRINK’S ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλ.: 2810 360 296 – 7
info.herakleio@brinksinc.com

12) ΒRINK’S ΡΟΔΟΥ
Τηλ.: 22410 96111
info.rhodes@brinksinc.com

5) ΒRINK’S ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ.: 28210 92322
info.hania@brinksinc.com

13) ΒRINK’S ΚΑΒΑΛΑΣ
Τηλ.: 2510 391 432
info.kavala@brinkinc.com

6) ΒRINK’S ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλ.: 2410 555 333
info.larisa@brinksinc.com

14) ΒRINK’S ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τηλ.: 25510 83183
info.alexandroupoli@brinksinc.com

7) ΒRINK’S ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλ.: 26610 80488-9
info.kerkyra@brinksinc.com

15) ΒRINK’S ΧΙΟΥ
Τηλ.: 22710 80581
info.chios@brinksinc.com

8) ΒRINK’S ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τηλ.: 26510 44455, 44372
info.ioannina@brinksinc.com

16) BRINK’S ΣΑΜΟΥ
Τηλ.: 6979797570
info.samos@brinksinc.com

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο
γαλακτοκομικών και ποτών.
Στο project θα απασχοληθούν περίπου
100 υπάλληλοι ασφαλείας και τεχνικοί
υπό την καθοδήγηση του project manager του έργου, κάνοντας πράξη τις βασικές
αρχές της Brink’s Accountability, Customer focus & Trust.

Newsletter

Brink’s Hellas Newsletter
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 3484 000 ή στο e-mail: newsletter@brinksinc.com
Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε το site της Εταιρείας μας, στο www.brinkshellas.gr
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