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Αγαπητοί Συνεργάτες και Φίλοι,
Το 2016 έχει πια μπει για τα καλά στη ζωή μας!
Με την ευκαιρία της δημιουργικής ανανέωσης σε επίπεδο σχεδιασμού και περιεχομένου του εδώ
Εταιρικού μας Newsletter, που το ονομάσαμε “NewsInBrink's”, θέλησα να σας απευθύνω ένα
σύντομο μήνυμα για την χρονιά που έφυγε, αλλά και γι' αυτήν που τώρα πια διανύουμε.
Βrink's Hellas.
Πρώτη & Μοναδική
Εταιρία παροχής Υπηρεσιών
Ασφαλείας σε Κέντρο
Υποδοχής Προσφύγων
στην Ελλάδα
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σελ.

Case Study

Υψηλή Προστιθέμενη Αξία
στην Επιχείρησή σας με τις
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες
Brink's Cash Services

4

σελ.
Πρωτοβουλία στήριξης
της "Κιβωτού του Κόσμου"

5

σελ.
Brink's ARM
Οι Υπηρεσίες Καταγραφής
Περιπολιών, στην νέα
Ψηφιακή Εποχή!

Νέα Ιστοσελίδα
Brink's Hellas
Λειτουργικότητα και
Περιεχόμενο για Εσάς!

Δεν χωρά αμφιβολία πως το 2015 θα μείνει έντονα χαραγμένο στη μνήμη μας. Για τα κρίσιμα
οικονομικά και κοινωνικά γεγονότα που το συνόδεψαν και σημάδεψαν τον τόπο μας, αλλά και για
τις επιπτώσεις τους : στην Αγορά γενικότερα αλλά και στον κλάδο των Υπηρεσιών Ασφαλείας.
Η Brink's Hellas κάτω από τις ιδιαίτερα δύσκολες αυτές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο
«επιχειρείν», κατόρθωσε - για μια ακόμη χρονιά - να διατηρήσει τα ανοδικά και υγιή
χαρακτηριστικά της, να διευρύνει τις Λύσεις που προσφέρει στους πελάτες της, να ισχυροποιήσει
την Οργάνωσή της και να επεκτείνει το Πελατολόγιο της.
Με πίστη και όραμα συμμετείχε στην προσπάθεια της χώρας μας να απεμπλακεί από τα αδιέξοδα
της κρίσης και συνέχισε απρόσκοπτα την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, που
ξεπερνά πλέον τα 30 εκ. ευρώ. Στο τεύχος που έχετε στα χέρια σας μάλιστα, θα βρείτε δείγματα
των όσων, με σκληρή δουλειά και επιμονή πετύχαμε.
Αυτός ο θετικός απολογισμός για το 2015 οφείλεται σε δύο κρίσιμα και μοναδικά «Κεφάλαια»
που διαθέτει η Εταιρεία μας:
• στο εξαιρετικό επίπεδο Στελεχών και Εργαζομένων μας σε όλη την Ελλάδα, που με όλες τις
δυνάμεις τους, ο καθένας απ' το πόστο του, έκανε δική του υπόθεση τη πραγματοποίηση των
στόχων της Εταιρείας, αλλά και
• στην αναγνώριση, εμπιστοσύνη, παροχή πόρων τεχνογνωσίας και υποστήριξης που είχαμε από
τη μητρική μας The Brink's Company (US).
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, που η Brink's Hellas συνεχίζει να είναι Ηγέτης στην Παροχή Υπηρεσιών
Ασφαλείας στην Ελλάδα, προσφέροντας πρωτοποριακές υπηρεσίες
ποιότητας και πλήρη κάλυψη στους χιλιάδες πελάτες της.

To 2016, φέρνει και έναν ανανεωμένο τρόπο
στην Επικοινωνία μαζί σας.
Το νέο Newsletter μας, που το βαφτίσαμε
“NewsInBrink's”, έχει εντελώς νέο σχεδιασμό, ακόμα πιο ενδιαφέροντα θέματα, αλλά
και διευρυμένη δυνατότητα να επικοινωνείτε
μαζί μας στο info.athens@brinksinc.com για
να μας κάνετε κριτική, να μας στέλνετε τις
δικές σας εμπειρίες Ασφάλειας, τα δικά σας
προτεινόμενα θέματα.
H επιτυχία του “NewsInBrink's” θέλουμε να
γνωρίζετε ότι βασίζεται κυρίως στην δική σας
συμμετοχή.
Καλή μας Νέα Αρχή λοιπόν!

Για το 2016, μολονότι η αστάθεια και η αβεβαιότητα βαθαίνει, διατηρώντας την ελπίδα ανάκαμψης αργότερα μέσα στο έτος, θα συνεχίσουμε
την υλοποίηση της στρατηγικής μας με εμπλουτισμό των παρεχόμενων
υπηρεσιών μας, αύξηση της παραγωγικότητας και των Λύσεων που η
Brink's Hellas μπορεί να σας προσφέρει. Στηριγμένοι στα μοναδικά μας
«Κεφάλαια», είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τις νέες
προκλήσεις και συνθήκες που ξανοίγονται εμπρός μας.
Μπορούμε!
Αρωγοί και συνοδοιπόροι στην πορεία μας, είναι όλοι οι 2.000
εργαζόμενοι στην Brink's Hellas και Οδηγός μας οι παγκόσμιες Αξίες
μας: Accountability, Customer Focus and Trust (ACT)!
Εύχομαι από καρδιάς σε όλους τους αναγνώστες του “NewsInBrink's”
Υγεία και Παραγωγική Δημιουργία στο 2016!
Γιάννης Μαυραπόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος Brink's Hellas
Σελίδα 1

H Brink's Hellas συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην Ελλάδα

Αγορά 9 νέων ειδικά θωρακισμένων Οχημάτων
Η Brink's Hellas, Εταιρία Ηγέτης στην
παροχή Total Security Services στην
Ελλάδα, προχωρεί ακάθεκτη στην
υλοποίηση του πλάνου επενδύσεών της
στην χώρα, αποδεικνύοντας έμπρακτα
την εμπιστοσύνη της στην Ελληνική
Οικονομία.
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του
επενδυτικού της προγράμματος ύψους
30 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκλήρωσε
την αγορά, συνολικού προϋπολογισμού
1.000.000€ και ενέταξε στον στόλο της,
εννέα (9) νεότευκτα ειδικά θωρακισμένα
Οχήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα
οποία είναι εξοπλισμένα με τα πιο
σύγχρονα συστήματα Ασφαλείας και
Επιτήρησης.

Τα νέα Οχήματα της Brink's Hellas
κατασκευάσθηκαν βασισμένα στο σασί
του Iveco Daily GVW 4.2 τόνων, που για
πρώτη φορά χρησιμοποιείται γι' αυτό το
σκοπό στην Ελληνική αγορά.
Με την ενσωμάτωση τους
στο στόλο της, η Brink's
Hellas διαθέτει πλέον 150
θωρακισμένα και άλλα
Οχήματα, δρομολογημένα
στο σύνολο των 16
ιδιόκτητων Καταστημάτων,
στις κυριότερες πόλεις της
χώρας μας.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα
νέα θωρακισμένα Οχήματα
είναι περισσότερο φιλικά

Βrink's Hellas. Η Μοναδική Εταιρία παροχής
Υπηρεσιών Ασφαλείας σε Κέντρο Υποδοχής
Προσφύγων στην Ελλάδα
Η Brink's Security Services, ανέλαβε
μετά από Δημόσιο διεθνή ανοικτό
Διαγωνισμό το έργο της Φύλαξης του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ στην Ορεστιάδα Έβρου.
Συνεισφέροντας μέσω του αντικειμένου
εργασιών της, στην δύσκολη προσπάθεια

του Ελληνικού κράτους για
αποτελεσματική διαχείριση του κρίσιμου
Ευρωπαϊκού ζητήματος των
προσφυγικών ροών, προσφέρει από τις
30/11/2015 Υπηρεσίες Ασφαλείας στο
EVROS FIRST RECEPTION SERVICE
CENTER, με συνολικά εξήντα (60)
υπαλλήλους Ασφαλείας, άνδρες και
γυναίκες.

προς το περιβάλλον, ενσωματώνοντας
τεχνολογίες αιχμής για την μείωση των
εκπεμπόμενων ρύπων, σύμφωνα με τα
αυστηρότερα διεθνή πρότυπα (κατηγορία
EURO 6).

Brink's Heritage
Γνωρίζετε ότι...
Το 1923 και σε παγκόσμια πρώτη,
δρομολογείται το πρώτο θωρακισμένο
Όχημα Χρηματαποστολών από την Brink's,
βασισμένο στο θρυλικό Model “T”.

έμπειρους αρχιφύλακες Ασφαλείας.
Η Brink's Security Services προσέγγισε
το έργο του EVROS FIRST RECEPTION
SERVICE ιδιαίτερα προσεκτικά,
αξιοποιώντας την μακροχρόνια εμπειρία
της σε απαιτητικά έργα παροχής
Υπηρεσιών Ασφαλείας.
Παράλληλα προσαρμοζόμενη με ευελιξία
στις ιδιαίτερες συνθήκες του, εκπαίδευσε
το σύνολο του προσωπικού της για 2
εβδομάδες στη Σχολή Αστυνομίας του
Διδυμότειχου, όπου και παρέλαβε ειδική
Πιστοποίηση εκτέλεσης των
συγκεκριμένων Υπηρεσιών.
Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ διαθέτει τέσσερεις (4)
πτέρυγες φιλοξενίας, οι οποίες μπορούν
να φιλοξενήσουν 240 πρόσφυγες.

Η διαχείριση ετερόκλητων, εθνικά και
πολιτισμικά φιλοξενούμενων,
δημιουργούν σύνθετες και πολυποίκιλες
απαιτήσεις στο έργο. Η Brink's Security
Services ανταποκρίνεται απόλυτα σε
αυτές τις απαιτήσεις με την επίτευξη, σε
συνεχή βάση, του βέλτιστου επιπέδου
Ασφαλείας, προάγοντας παράλληλα την
αξία του σεβασμού της ανθρώπινης
προσωπικότητας των φιλοξενουμένων.

Το Προσωπικό αυτό, παρέχει Υπηρεσίες
σε 24ωρη βάση και επιβλέπεται από έναν
(1) επικεφαλής και τέσσερεις (4)
Σελίδα 2

NEWSINBRINKS
Υψηλή Προστιθέμενη Αξία στην Επιχείρησή σας
με τις Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Brink's Cash Services
Case Study- Mεγάλη Αλυσίδα Super Market στην Ελλάδα
H Brink's Cash & Valuable Services
ανέλαβε την εκπόνηση Μελέτης Retail
Discovery Consulting, για την ανεύρεση
των κατάλληλων λύσεων διαχείρισης
αξιών στα καταστήματα μεγάλης
Αλυσίδας Super Market, σε σχέση με

Σημαντική μείωση
του κόστους
διαχείρισης του
Χρηματικού σας, με
τις Υπηρεσίες Brink's
Cash & Valuable
Services
την υφιστάμενη διαχείριση που
πραγματοποιείται εσωτερικά (in house).
Η Brink's για να αξιολογήσει με
ακρίβεια την υφιστάμενη κατάσταση
ώστε να προτείνει λύσεις, προέβη σε
αναλυτικές μετρήσεις των χρόνων
όλων των διαδικασιών του ταμείου, στο
σύνολο της ημέρας και σε διαφορετικά
καταστήματα.
Από τις μετρήσεις αυτές, στα
Καταστήματα της αλυσίδας, μέσω των
ακολουθούμενων διαδικασιών
διαχείρισης χρηματικού, διαπιστώθηκαν
τα εξής:
• Καθημερινά, σημαντικός αριθμός
Πελατών δημιουργούσε κρίσιμες
καθυστερήσεις στα ταμεία των
καταστημάτων, αφενός μέσω της
πληρωμής του αντιτίμου των
προϊόντων που αγόρασαν με
εκατοντάδες τεμάχια κερμάτων,
αφετέρου με την καταμέτρησή τους από
τον ταμία
• Επιπρόσθετα, κατά το κλείσιμο των
ταμείων, όλα τα κέρματα που
συγκεντρώνονταν έπρεπε να
επανακαταμετρηθούν προκειμένου να
συμφωνήσει η εκάστοτε βάρδια ταμείου

•Τέλος, από τις εν λόγω αξίες καθώς
και μικρές κλάσεις χαρτονομισμάτων,
χρειαζόταν να γίνει διαχωρισμός,
προκειμένου να παραχθούν Starter kit
ανά ταμείο, για την έναρξη των βαρδιών
ταμείων της επόμενης ημέρας.

Τα παραπάνω είχαν ως
αποτελέσματα:
α) τη χρονοβόρα ολοκλήρωση της
συναλλαγής πληρωμής
β) τη δημιουργία ουρών

Συγκεκριμένα, η υλοποίηση του Έργου
Υπηρεσιών Compusafe© και Starter
Kit, πραγματοποιήθηκε καταρχήν με την
εγκατάσταση δύο (2) συσκευών
κατάθεσης κερμάτων υψηλής
χωρητικότητας και ταχύτητας
καταμέτρησης, ώστε:
• οι πελάτες λιανικής εμπορίας, να
καταθέτουν απευθείας τα κέρματά τους
στις συσκευές και με την απόδειξη που
λαμβάνουν να πραγματοποιούν τις
αγορές τους

γ) το άνοιγμα περισσότερων
ταμείων για την αποσυμφόρηση
των ουρών
δ) τη διάθεση σημαντικά μεγάλου
χρόνου για τη ταμειακή συμφωνία,
μετά την ολοκλήρωση της κάθε
βάρδιας
ε) την επιπλέον, της κανονικής
βάρδιας, απασχόληση του προσωπικού για τη δημιουργία starter kit.
Προκειμένου να επιβεβαιωθούν και στην
πράξη, οι διαπιστώσεις, τα αποτελέσματα των μετρήσεων και κυρίως οι λύσεις
που πρoτείνονταν από τη Μελέτη, η
Brink's ανέλαβε να υλοποιήσει πιλοτικό
πρόγραμμα σε 2 καταστήματα, με την
εγκατάσταση στον χώρο των ταμείων
Συσκευής Κατάθεσης Κερμάτων
(Υπηρεσία Compusafe®) καθώς και την
παροχή Starter kit (έτοιμες συνθέσεις
αξιών σε κέρμα και χαρτονόμισμα) για
την έναρξη του κάθε ταμείου.

• οι ταμίες των καταστημάτων, να
καταθέτουν και να προβαίνουν σε
συμφωνία των όποιων κερμάτων έχουν
συλλέξει στα ταμεία τους, λαμβάνοντας
αντίστοιχη απόδειξη.
Παράλληλα:
• Πραγματοποιούνταν τακτικές
αποσυμφορήσεις των συσκευών
κερμάτων, ταυτόχρονα με τις
χρηματαποστολές αποσυμφόρησης
χαρτονομισμάτων των καταστημάτων
• Δημιουργούνταν, από τα κέρματα και
χαρτονομίσματα που παραλαμβάνονταν,
με χρήση τελευταίας τεχνολογίας
μηχανών καταμέτρησης και
φυσιγγιοποίησης, Starter Kits με τα
οποία εφοδίαζαν τα καταστήματα της
Αλυσίδας στα πλαίσια των τακτικών
χρηματαποστολών.
Κατά την πάροδο του πιλοτικού έργου,
γίνονταν διαδοχικές
επανακαταμετρήσεις χρόνων όλων
των διαδικασιών ταμείου στο σύνολο
Σελίδα 3

της ημέρας, στα δύο καταστήματα όπου
εφαρμόστηκε η λύση.

ταχύτητας - ποιότητας εξυπηρέτησής
τους στο κατάστημα

σης και του κινδύνου από παραλαβή
πλαστών κερμάτων

Οι πιλοτικές συσκευές κατάθεσης
κερμάτων CompuSafe στις
εγκαταστάσεις της Αλυσίδας,
εξυπηρετούν πια απρόσκοπτα, άμεσα και
καθημερινά σημαντικό αριθμό πελατών
αλλά και το σύνολο των εργαζομένων
των ταμείων κάθε καταστήματος,
πραγματοποιώντας με ασφάλεια,
ευκολία και χωρίς καμία χρονοτριβή τις
καταθέσεις των εισπράξεών τους σε
κέρματα.

• Βελτίωση της ικανοποίησης του
προσωπικού των καταστημάτων στην
καθημερινή τους εργασία, με τελικό
αποτέλεσμα την αυξημένη
παραγωγικότητα τους

• Αναλυτική πληροφόρηση για όλες τις
καταθέσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ και οκτώ
(8) μήνες από την έναρξη της Πιλοτικής
εφαρμογής, πραγματοποιήθηκαν πάνω
από 8.000 συναλλαγές με 650.000+
ευρώ σε κέρματα, χωρίς κανένα
πρόβλημα. Η Αλυσίδα Super Market,
απολαμβάνει πια τα εξής οφέλη:
• Εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου
210 εργατοωρών μηνιαίως ανά
κατάστημα
• Μεγαλύτερη Ικανοποίηση των
Πελατών της, από την αύξηση της

Μεγαλύτερη Ικανοποίηση
των Πελατών σας με τις
Υπηρεσίες Brink's Cash
& Valuable Services
• Πλήρης εξασφάλιση των χρημάτων,
από την στιγμή της κατάθεσης στη
συσκευή κατάθεσης κερμάτων
CompuSafe
• Απελευθέρωση πόρων &
management στην Αλυσίδα Super
Market από τη συνολική
διαχείριση/διαδικασίες του Χρηματικού
• Εκμηδενισμός των λαθών καταμέτρη-

• Σημαντική μείωση του συνολικού
κόστους διαχείρισης χρηματικού της
Αλυσίδας.
Το παραπάνω Έργο δεν καταδεικνύει
μόνο την αποτελεσματικότητα των
εξειδικευμένων Υπηρεσιών που
προσφέρει η Brink's Hellas,
απαντώντας ολοκληρωμένα στις
ιδιαίτερες και πολύπλοκες απαιτήσεις
του κάθε Πελάτη της.
Ακόμα παραπέρα, παράγει προστιθέμενη αξία αφού επεμβαίνοντας
αποτελεσματικά σε κρίσιμες
επιχειρησιακές διαδικασίες όπως η
διαχείριση χρηματικού, βελτιώνει το
οργανωσιακό επιχειρησιακό μοντέλο,
εξοικονομώντας συγχρόνως κόστος και
πόρους για την Επιχείρηση.
Η Brink's Hellas αποτελεί την
Κορυφαία Επιλογή και στις Υπηρεσίες
Cash Services.

Πρωτοβουλία στήριξης της "Κιβωτού του Κόσμου"
Σε συνεργασία με την «Κιβωτό του
Κόσμου» διοργανώσαμε πρόσφατα, μια
Κοινωνική δράση για τη συλλογή ειδών
πρώτης ανάγκης στα Κεντρικά Γραφεία
της Εταιρίας μας, υποστηρίζοντας το
σπουδαίο έργο του σημαντικού αυτού
Κοινωφελούς Οργανισμού. Την
πρωτοβουλία υποδέχτηκαν και
υποστήριξαν όλοι οι εργαζόμενοι της
Brink's Hellas οι οποίοι συμμετείχαν
ενεργά, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η
προσφορά και η αλληλεγγύη στους γύρω
μας, μπορεί να απαλύνει σημαντικά τις
συνέπειες της δύσκολης κοινωνικής και
οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε.
Η «Κιβωτός του Κόσμου» που ιδρύθηκε
το 1998 από τον 26χρονο ιερέα, Πατέρα
Αντώνιο Παπανικολάου, είναι ένας Μη
Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής
Μέριμνας και Προστασίας της Μητέρας
και του Παιδιού, που δραστηριοποιείται
στη μέριμνα παιδιών που ζούσαν σε
συνθήκες παραμέλησης και

Μία από τις κυριότερες
Εταιρικές Αξίες της
Brink's Hellas, αποτελεί
η Ευθύνη και η ΔράσηΠροσφορά όλων των
εργαζομένων της, σε
ευπαθείς και ευαίσθητες
Κοινωνικές Ομάδες στην
χώρα μας.

Ευθύνης, που αναπτύσσει η Brink's
Hellas.
Oι Ενέργειες αυτές, επικεντρώνονται σε
δράσεις υποστήριξης ευπαθών
Κοινωνικών Ομάδων, προώθησης της
Εθελοντικής προσφοράς αλλά και στην
προστασία του Περιβάλλοντος στο οποίο
ζούμε και εργαζόμαστε.

εγκατάλειψης, χωρίς ιατρική φροντίδα,
χωρίς μέλλον, τα περισσότερα από
μονογονεϊκές οικογένειες και πολλά
χωρίς γονείς.
Η παραπάνω Πρωτοβουλία Κοινωνικής
δράσης, αποτελεί μία μόνο από τη σειρά
Ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής
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Brink's ARM
Οι Υπηρεσίες Καταγραφής Περιπολιών, στην νέα Ψηφιακή Εποχή!
Η Brink's Hellas, πρωτοπόρος & Ηγέτιδα
Εταιρία στην παροχή Υπηρεσιών
Ασφαλείας στην χώρα μας, συνεχίζει να
εισάγει καινοτόμες τεχνολογίες στον
επιχειρησιακό της σχεδιασμό,
προκειμένου να βελτιστοποιεί συνεχώς το
παραγόμενο αποτέλεσμα.
Από 01/02/2016 έχει εγκαταστήσει νέα
ηλεκτρονική-ψηφιακή καταγραφή στις
διελεύσεις ελέγχου Patrol, με την
εφαρμογή του “Brink's ARM“,
καταργώντας τη χρήση του παραδοσιακού
χειρόγραφου σημειώματος (στο
γραμματοκιβώτιο).
To “Brink's ARM“, είναι μια Geo-Fenced,
Web-Based “έξυπνη” εφαρμογή
καταγραφής περιπολιών (Patrol Checks)
και ηλεκτρονικής παραγωγής
επιχειρησιακών αναφορών (Reports) με
τη χρήση τηλεφωνικής συσκευής ειδικού
τύπου, που σε συνδυασμό με μια σειρά

από άλλα πλεονεκτήματα αναβαθμίζει
σημαντικά τον μέχρι σήμερα τρόπο
ελέγχου ασφαλείας του χώρου σας.

Τοποθετώντας στο χώρο σας QR Code
ετικέτες καταγραφής των Patrol Checks, ο
υπάλληλος της Brink's Hellas “σκανάρει”
την QR Code ετικέτα του “Brink's ARM”,
ενημερώνοντας σε πραγματικό χρόνο τη
βάση δεδομένων με τα στοιχεία της.
Στο τέλος κάθε μήνα αποστέλλεται
ηλεκτρονικά στο e-mail σας, πλήρης
αναφορά (ημέρα, ώρα, τοποθεσία, κ.α.)
όλων των Patrol Check που έγιναν μέσα
στο μήνα.

Τα στοιχεία αυτά θα είναι επίσης
διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή αφού θα
διατηρούνται στους Servers της Brink's
για ικανό χρονικό διάστημα.
Τα πλεονεκτήματά του ωστόσο δε
σταματάνε εδώ. Το “Brink's ARM“,
προσφέρει επιπρόσθετες σημαντικές
δυνατότητες όπως: την άμεση αποστολή
αναφοράς ασφαλείας και φωτογραφιών
από το χώρο σας (Photo/text Instant email) σε περίπτωση συμβάντος, την
καταγραφή πολλαπλών σημείων
ελέγχου, την παραγωγή εξειδικευμένων
αναφορών on-demand σε εβδομαδιαία
βάση κ.α.

Έκδοση: Brink's Hellas Α.Ε.
Κορυτσάς 52, 104 47 Αθήνα,
Τηλ.: +30 210 3484 000,
info.athens@brinksinc.com
www.brinkshellas.gr

Η νέα Ιστοσελίδα της Brink's Hellas είναι πια στον «αέρα»!
Με ακόμα πιο προσεγμένο
σχεδιασμό και λειτουργικότητα,
βασισμένο στα - επιτυχώς
δοκιμασμένα-πρότυπα της The
Brink's Company, αλλά και με
ανανεωμένο περιεχόμενο η νέα

ιστοσελίδα μας είναι πια στον αέρα!
Σας περιμένει για να επικοινωνήσετε,
να γνωρίσετε την Εμπειρία, την Ιστορία
και τις Αξίες μίας Εταιρίας Ηγέτη, να
επιλέξετε Υπηρεσίες και Προϊόντα, να
διαβάσετε θέματα ή άρθρα, να

καταθέσετε σχόλια ή
παρατηρήσεις...
Επισκεφθείτε την τώρα στο
www.brinkshellas.gr
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BRINK'S.
THE LEADING SECURITY
ORGANIZATION
Το αίσθημα της Aσφάλειας σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία παντού, κάθε στιγμή.
Δεδομένο σαν κάθε μας ανάσα. Είναι;
Χρειάζεται εμπιστοσύνη για να το νιώσει κανείς.
Εμπιστοσύνη σε ένα μεγάλο όνομα, σε μια ακλόνητη σχέση που δημιουργεί
όλες τις προϋποθέσεις για να αισθανόμαστε ασφαλείς, προστατευμένοι
και σίγουροι.
BRINK'S HELLAS… γιατί μονάχα η πραγματική Aσφάλεια είναι ελευθερία!

S E C U R I T Y

Brink's Hellas Α.Ε.
BRINK'S SECURITY SERVICES Α.Ε.
BRINK'S CASH & VALUABLE SERVICES Α.Ε.
BRINK'S AVIATION SECURITY SERVICES Α.Ε.
Κορυτσάς 52, 104 47 Αθήνα,
+30 210 3484 000,
info.athens@brinksinc.com

www.brinkshellas.gr

+30 210 3428 200
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