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Η Brink's Hellas, στυλοβάτης
στην ομαλή λειτουργία της Αγοράς
Η - προδιαγεγραμμένη - κατάρρευση και το
αιφνιδιαστικό κλείσιμο της εταιρίας «ΠΥΡΣΟΣ
SECURITY» τον περασμένο Ιούνιο, δεν
δημιούργησε μόνο μεγάλο κοινωνικό κύμα
ανεργίας στο τόπο μας (800 υπάλληλοι στο
δρόμο), αλλά και σημαντικά προβλήματα
διακίνησης-διαχείρισης των χρηματικών ροών
στην Ελληνική Αγορά!

σελ.

1

Η Brink's Hellas,
στυλοβάτης στην ομαλή
λειτουργία της Αγοράς

2

σελ.
Ασφάλεια
στα Αεροδρόμια
Προκλήσεις
και απαιτήσεις
σε μία «ταραγμένη»
εποχή

3

σελ.
Brink's Performance
Management
μόνο στην
Brink's Hellas

Παροχή
Yπηρεσιών
Ασφαλείας με δείκτες
ελέγχου-απόδοσης
σελ.

4

«Τα Μετρητά
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H Brink's Hellas
για το «Χαμόγελο
του Παιδιού»,
στο 1ο Plane Pull
Event!

Η Brink's Hellas, με υπευθυνότητα, ευελιξία
αλλά και προγραμματισμό, προχώρησε άμεσα το
δύσκολο έργο της αποκατάστασης των
συνεπειών από το κλείσιμο της «ΠΥΡΣΟΣ
Security», σε τρία επίπεδα: στο άμεσα επιχειρησιακό, στο κοινωνικό-απασχόλησης αλλά
και στο βραχυ-μεσοπρόθεσμο business
management.
Συγκεκριμένα :

σύμφωνα με τα κριτήρια πρόσληψης και τα
υψηλά standards εργασίας που διαθέτει και
εφαρμόζει παγκόσμια, η Brink's.
Τέλος, σε επίπεδο Business Management
εκπονήθηκε και ήδη υλοποιείται από τη Διοίκηση της Brink's Hellas, βραχυ-μεσοπρόθεσμο
σχέδιο πρόσθετων επενδύσεων ύψους άνω των
τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€), που
περιλαμβάνει τρείς βασικούς άξονες:
• Αγορά 21 νέων Οχημάτων μεταφοράς Αξιών,
εξοπλισμένων με τεχνολογία αιχμής
• Επέκταση - αναβάθμιση των εγκαταστάσεων
της Εταιρίας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
• Πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας όλων των
ειδικοτήτων από την αγορά (Οδηγούς και
Συνοδούς χρηματαποστολών, Καταμετρητές,
Υπαλλήλους διοικητικής υποστήριξης και
Τεχνικούς), ώστε να καλυφθούν άμεσες και
μελλοντικές ανάγκες.

Επιχειρησιακά και από τις πρώτες μέρες του
Ιουνίου, η Εταιρία ανέλαβε - ανταποκρινόμενη
στην απαίτηση πελατών της «ΠΥΡΣΟΣ» - να
δώσει λύση στο πρωτοφανές πρόβλημα
διακίνησης και διαχείρισης χρηματικών ροών
σε κρίσιμους τομείς της Ελληνικής Oικονομίας,
όπως είναι ο Τραπεζικός και ο τομέας του
Λιανεμπορίου.

Στη διάρκεια ενός χρόνου (6/2015-6/2016) δύο
καταλυτικά γεγονότα - τα «Capital Controls» &
το κλείσιμο της «ΠΥΡΣΟΣ Security» - δημιούργησαν ιδιαίτερα έκτακτες συνθήκες με
πολλαπλές αρνητικές επιρροές στην οικονομική
και κοινωνική ζωή της χώρας.

Με «ακαριαία» αντίδραση, έθεσε σε πλήρη
λειτουργική ετοιμότητα το ιδιόκτητο δίκτυο των
16 υποκαταστημάτων της πανελλαδικά, το
στόλο των οχημάτων και το προσωπικό της,
φροντίζοντας από την επόμενη ημέρα να
εξυπηρετηθούν πάνω από 2.000 καταστήματα
και ΑΤΜ.

Η Brink's Hellas διαχειρίσθηκε με σύνεση και
ανταποκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία στις
πρωτοφανείς αυτές κρίσεις, σφραγίζοντας την
ηγετική της θέση στο Κλάδο Ασφαλείας
και εγγυώντας την απρόσκοπτη και ομαλή
λειτουργία της Αγοράς, σε επίπεδο χρηματοροών.

Η ομαλοποίηση της λειτουργίας της Αγοράς που
πραγματοποιήθηκε μέσα σε...ώρες, αναδεικνύει
το επιτυχημένο έργο διαχείρισης κρίσης από τη
Brink's Hellas.
Από την άλλη μεριά και για την κάλυψη του κενού
Απασχόλησης που προέκυψε, η Brink's Hellas
με ιδιαίτερο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης,
προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
ώστε να απορροφήσει το συντομότερο δυνατόν,
μεγάλο μέρος του άνεργου προσωπικού της
χρεωκοπημένης εταιρίας «ΠΥΡΣΟΣ Security»,
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Ασφάλεια στα Αεροδρόμια

Προκλήσεις και απαιτήσεις σε μία «ταραγμένη» εποχή
Η αλματώδης αύξηση των αεροπορικών
μετακινήσεων και μεταφορών (διπλασιασμός όγκου επιβατών και τοννάζ , την
τελευταία εικοσιπενταετία), σε συνδυασμό με την αύξηση των αρνητικών
κρουσμάτων ασφαλείας σε όλο τον
κόσμο, λόγω γεωπολιτικών και άλλων
παραγόντων, δημιουργούν ισχυρές
«πιέσεις» στην Αγορά Ασφαλείας
Αεροδρομίων, να βελτιστοποιήσει και
να αναβαθμίσει τάχιστα, τις υπηρεσίεςπροϊόντα που προσφέρει.
Η τελευταία Έκθεση της Global Insights
Market, σχετικά με την εκτίμηση εσόδων της παγκόσμιας Αγοράς Ασφαλείας Αεροδρομίων για το 2023, είναι
άκρως εντυπωσιακή: 12,83 δισεκατομμύρια δολλάρια.
Στην Έκθεση παρατίθενται επίσης
κρίσιμα δεδομένα, που επηρεάζουν και
θα επηρεάσουν την Αγορά τα επόμενα
χρόνια, όπως :

• η αυξανόμενη ανθρώπινη παρουσία
στα Αεροδρόμια, είτε επιβατών (λόγω
αύξησης αριθμού πτήσων/ώρα και
αύξησης της μέσης χωρητικότητας
των αεροσκαφών), είτε συνοδών, διαμορφώνουν περισσότερες «ευάλωτες» περιοχές (spots) και ενδεχόμενα
προβλήματα ασφαλείας στους χώρους
Αεροδρομίων

λών και τρομοκρατικών ενεργειών στα
Αεροδρόμια

• η έμφαση στην ταχύτητα και την
αποτελεσματικότητα αποτροπής, μέσα
από συστήματα CCTV, IΡ και αναλογικό
βίντεο, επιτήρηση ραντάρ, αλλά και
κατάλληλα εκπαιδευμένο-εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που θα τα
διαχειρίζεται, θα αποτελέσουν κρίσιμους πυλώνες της Ασφάλειας Αεροδρομίων
• η Κίνα (με ετήσιο ρυθμό αύξησης 7%)
και οι χώρες της Ν.Α. Ασίας, θα
«οδηγήσουν» την Αγορά Ασφαλείας
Αεροδρομίων τα επόμενα χρόνια
• οι συσκευές ελέγχου βιομετρικής
πρόσβασης σε πολλές μορφές (δακτυλικό αποτύπωμα, ίριδα ματιού, κ.α.),
αλλά και τα περιμετρικά συστήματα
ανίχνευσης εισβολών, φαίνεται να
κερδίζουν μεσοπρόθεσμα σημαντικό
μεριδιο αγοράς.
Τέλος, η Έκθεση-Μελέτη, επισημαίνει
ότι η «λυδία λίθος» που θα κρίνει την
πορεία της Αγοράς και των επιχειρή-

σεων που προσφέρουν υπηρεσίες προϊόντα Ασφαλείας για τα Αεροδρόμια,
είναι τα «Ολοκληρωμένα Συστήματα
Ασφαλείας» (Integrated Security
Systems).
Οι Υπηρεσίες εκείνες δηλαδή, που
απαντούν στο κρίσιμο ζητούμενο της
ενοποίησης όλων των επιμέρους
συστημάτων (CCTV, Αccess Control,
Περιμετρική Ασφάλεια, Έλεγχος
Επιβατών & Αποσκευών, κ.τ.λ.) κάτω
από μία ενιαία διαχείριση - έλεγχο σε
πραγματικό χρόνο.
Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας σχεδιασμού, η αλληλεπίδραση των
συστημάτων προκαλεί αυτοματισμούς
και συνέργειες που αυξάνουν την
ετοιμότητα-αποτελεσματικότητα του
ανθρώπινου δυναμικού Ασφαλείας, με
τελικό στόχο τον περιορισμό έως
μηδενισμό αρνητικών συμβάντων
Ασφαλείας στα Αεροδρόμια.

Αρχική Πηγή : Security Manager, Global Insights
market Reports

• η οργάνωση – ορθολογικοποίηση των
Οργανισμών Ασφαλείας των Αεροδρομίων, με αποτέλεσμα την αύξηση των
απαιτήσεων τους σε επίπεδο προτύπων,
ανθρώπινου δυναμικού, συστημάτων
και τελικά, απόδοσης των προσφερόμενων υπηρεσιών ασφαλείας

• η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας
στα συστήματα ασφαλείας και ελέγχου
που οδηγεί σε - σχεδόν υποχρεωτική αναβάθμισή τους με σκοπό την, όσο το
δυνατόν, μεγαλύτερη αποτροπή απειΣελίδα 2
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Brink's Performance Management
μόνο στην Brink's Hellas
Παροχή Yπηρεσιών Ασφαλείας με δείκτες ελέγχου-απόδοσης
Οι σύγχρονες Υπηρεσίες Ασφαλείας δεν
αποτελούν πια, απλά και μόνο παροχή
«φυσικών» υπηρεσιών σε επίπεδο προσωπικού, εγκαταστάσεων ή συσκευώνμηχανημάτων. Διανύοντας την περίοδο
των Data Analytics, απαιτούνται
διαρκείς, αμφίδρομες και “on line”
δομές-πλατφόρμες ροής δεδομένων
που καταγράφουν-ενημερώνουν και
ελέγχουν την απόδοση των Υπηρεσιών
αυτών.
Η Brink's Hellas αποτελεί μία από
τις πολύ λίγες Εταιρίες του Κλάδου
Ασφαλείας στην Ελλάδα, που διαθέτουν, προσφέρουν και εφαρμόζουν
στους Πελάτες τους, ένα τέτοιο «εργαλείο» ελέγχου και μέτρησης απόδοσης
των Υπηρεσιών Ασφαλείας. Σίγουρα
όμως είναι η μοναδική που διαθέτει
το σύστημα «Brink's Performance
Management».

Με το «BPM», η Brink's Hellas έχει αναπτύξει διαδικασίες παρακολούθησης
και διαχείρισης της ίδιας της της
απόδοσης, στηριζόμενες σε παραγωγικούς δείκτες (Key Performance
Indicators - ΚΡΙ's) που είναι κοινά αποδεκτοί από τους συνεργάτες-πελάτες
της και περιλαμβάνουν αξιόπιστα αντικειμενικά στοιχεία και κριτήρια.
Με τους δείκτες KPI's:
• Ελέγχονται συνεχώς οι διαδικασίες
Ασφαλείας από το τμήμα Ποιότητας της
Brink's Hellas, όπως έχουν συμφωνηθεί σε συνεργασία με τον συνεργάτηπελάτη
• Καταγράφονται οι όποιες παρεκκλίσεις από τους στόχους, προκειμένου να
λαμβάνονται άμεσα τα αναγκαία
διορθωτικά μέτρα.
Τα αποτελέσματα επικοινωνούνται στον

CUSTOMER

To «Brink's Performance Management» αφενός δίνει στον συνεργάτηπελάτη, δυνατότητα παρακολούθησης
της απόδοσης παροχής των υπηρεσιών
της Brink's Hellas, αφετέρου τον καθιστά βέβαιο ότι η ποιότητα και το επίπεδο
Ασφαλείας (Security Level) στις εγκαταστάσεις του, είναι σύμφωνο τόσο με
τις απαιτήσεις του, όσο και με τα διεθνή
αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας.
To «Brink's Performance Management» αποτελεί ακόμα μία πρωτοπορία της
Brink's Hellas ώστε να ανταποκριθεί
πλήρως στις απαιτήσεις των μεγάλων
πολυεθνικών και Ελληνικών εταιριών
συνεργατών-πελατών της, παρέχοντας
ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ασφαλείας, μετρήσιμες και ελεγχόμενες.

B-TSS KPIs - EXAMPLE

PREMISE - LOCATION
KPI Description

συνεργάτη-πελάτη σε συνεχή-συστηματική βάση, μέσω ειδικά διαμορφωμένων πινάκων (dashboards).

Date of update: 09/2014

Weight Factor

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Security Performance Appraisals

15%

90%

100%

90%

95%

87%

95%

95%

95%

87%

100%

90%

90%

Operational Performance

20%

70%

100%

100%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

100%

100%

70%

B-TSS response to Security requests

10%

91%

100%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

100%

91%

91%

B-TSS QC Audits performed

10%

83%

100%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

100%

91%

83%

B-TSS QC Audit ScoreCard (avg.)

10%

77%

80%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

80%

0%

80%

Guards (SO) Turnover Rate

5%

80%

85%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

80%

85%

91%

Security Incidents

20%

50%

60%

100%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

50%

60%

100%

Safety Events

10%

91%

100%

100%

91%

91%

91%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

Technology & Savings

Total Rating Country 2

Info only

Mth

Mth

Mth

75,7%

89,3%

95,3%

81,9% 81,5% 81,9%

96,0% 82,4% 99,0%

77,0% 88,0% 96,0%

Performance Flag
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«Τα Μετρητά θα αποτελούν σύντομα μία ανάμνηση του παρελθόντος».
Μήπως... όχι ακόμα;
Το όραμα μίας μελλοντικής παγκόσμιας κοινωνίας χωρίς μετρητά εμφανίστηκε από τα μέσα της δεκαετίας του
'60, συνυφασμένο με την ηλεκτρονική
«επανάσταση» εκείνης της εποχής και
την πρώτη είσοδο Η/Υ στο τραπεζικό
σύστημα.
Ένα όραμα, που ακόμα και σήμερα δεν
είναι ξεπερασμένο αλλά πλέον φαίνεται
όλο και περισσότερο ...υπερβολικό!

Ο «δρόμος» για την κατάργηση των
μετρητών συνεχώς διευρύνεται...
Η τεράστια αύξηση κατοχής και χρήσης
των πιστωτικών και χρεωστικών
καρτών, οι ψηφιακές καινοτομίες συναλλαγών με παγκόσμια διάδοση, όπως
το PayPal, η Apple Pay και η Bitcoin,
ανοίγουν το δρόμο για έναν κόσμο χωρίς
μετρητά.
Σύμφωνα με μελέτη της Starcom (2015)
στην Μεγάλη Βρεττανία, οι πολίτες
πιστεύουν ότι στη χώρα τους θα συναλλάσονται χωρίς τη χρήση μετρητών
μέσα στα επόμενα 15 χρόνια. Άλλωστε
σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα
μετρητά δεν είναι πλέον η κυρίαρχη
μέθοδος πληρωμών, με τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές μεθόδους να
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το
μισό του συνόλου των συναλλαγών.
Η τεχνολογία και οι ψηφιακές εξελίξεις
- mobile πορτοφόλια, wearable τεχνολογία, βιομετρικές πληρωμές - επιταχύνουν γεωμετρικά την τάση κατάργησης των μετρητών, αλλάζοντας παραδοσιακές συμπεριφορές και σχέσεις
στις συναλλαγές μας.
Στις Σκανδιναβικές χώρες, έχουν επίσης
ανοίξει διάπλατα το δρόμο κατάργησης
των μετρητών, με τη Σουηδία στην κορυφή της κατάταξης στην Ευρωπαίκή
Ένωση για πληρωμές με κάρτα, ακολουθούμενη από τη Δανία και τη
Φινλανδία.
Η Νορβηγία και η Ισλανδία επίσης, είναι
μεταξύ των κορυφαίων χρηστών

καρτών σε όλο τον κόσμο.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Global
Payments Cards Market Data and
Forecasts, αναφέρει μάλιστα ότι ο
αριθμός καρτών πληρωμής σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκε κατά 11% το
2014, ενώ παράλληλα ο όγκος πληρωμών με κάρτα αυξήθηκε 13% την ίδια
χρονιά.
Τα στοιχεία για το 2015 αναμένεται να
ξεπεράσουν τα παραπάνω ποσοστά.

το 85% του συνόλου των παγκόσμιων
καταναλωτικών συναλλαγών.
Τα μετρητά διαθέτουν ακόμα πολύ
μεγάλη διείσδυση χρήσης, με ορισμένες
χώρες να χρησιμοποιούν μετρητά για το
40%, το 50% ή και περισσότερο του
συνόλου των καταναλωτικών συναλλαγών τους.
Η Μελέτη του World Economic Forums
Future of Financial Services 2015,
εξετάζει και εντοπίζει τα εμπόδια που
πρέπει να ξεπεραστούν, για έναν κόσμο
χωρίς μετρητά.
Το κόστος των υποδομών και τα τέλη
ηλεκτρονικών πληρωμών «απωθούν»
την πλειονότητα των επαγγελματιώνεμπόρων, από τη χρήση τους.

Αλλά δεν είναι μόνο οι πληρωμές με
κάρτα που «οδηγούν» τον κόσμο μακριά
από τα μετρητά.
Το Mobile money είναι ένα αυξανόμενο φαινόμενο, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Η χρήση του Mobile money άλλωστε δεν
απαιτεί smartphone, πιστωτική κάρτα ή
ακόμα, ούτε καν τραπεζικό λογαριασμό
και για αυτούς τους λόγους έχει
«αγκαλιαστεί» από όλο τον κόσμο.
Η τελευταία Έκθεση του Mobile
Ecosystem Forum, διαπιστώνει ότι το
69% των χρηστών κινητής τηλεφωνίας
σε παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποίησαν
(έστω μία φορά) τα κινητά τους για
τραπεζική δραστηριότητα το 2015.
Στην Ινδονησία το ποσοστό αυτό την ίδια
χρονιά είναι 80%, στη Νιγηρία 85% και
στην Κένυα 93%. Η υποσαχάρια Αφρική
τέλος, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στον
κόσμο σε «mobile money accounts»!

Τα μετρητά όμως, είναι πολύ
«σκληρά για να πεθάνουν»...
Παρά την αύξηση των συναλλαγών με
κάρτες και κινητά, τα μετρητά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου

Η ευκολία, αμεσότητα, άνεση χρήσης
των μετρητών, είναι ένας άλλος κύριος
λόγος προτίμησης τους, ειδικά για τις
παλαιότερες γενιές που είναι λιγότερο
εξοικειωμένες με τη χρήση σύγχρονης
τεχνολογίας στις συναλλαγές τους.
Η Ασφάλεια είναι επίσης ένα κύριο θέμα
αντίστασης – απλά πολλοί άνθρωποι
δεν εμπιστεύονται την τεχνολογία.
Η Έκθεση Mobile Ecosystem Forum
διαπίστωσε, ότι το 34% των χρηστών
κινητής τηλεφωνίας παγκόσμια, δεν
θέλουν να διενεργούν συναλλαγές με το
τηλέφωνό τους, δηλώνοντας μάλιστα
(το 60% από αυτούς) ότι η τεχνολογία
είναι λιγότερο ασφαλής τρόπος συναλλαγών, από ότι τα μετρητά.
Το σίγουρο είναι, ότι τα μετρητά θα
συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό
τρόπο καταναλωτικών συναλλαγών για
αρκετές δεκαετίες ακόμα, προφανώς με
μειούμενο ποσοστό αποδοχής - χρήσης
μεσοπρόθεσμα.
Το όραμα για έναν κόσμο χωρίς μετρητά
αποδεικνύεται πως είναι αρκετά μακριά,
ακόμη...!
Αρχική Πηγή: World Economic Forum
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H Brink's Hellas για το «Χαμόγελο του Παιδιού»,
στο 1ο Plane Pull Event!

Η Brink's Hellas, στο πλαίσιο της
υλοποίησης της Πολιτικής της για
δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
με έμφαση στην κοινωνική συνεισφορά
και αλληλεγγύη, συμμετείχε - μετά από
πρόσκληση της «Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών Α.Ε.» - στο Plane Pull Event

που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά
στην Ελλάδα.
Σκοπός του Event ήταν - αποκλειστικά η οικονομική ενίσχυση των δράσεων
του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», στον τομέα της παιδικής
Υγείας.
Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση διεξήχθη
την Παρασκευή 27/5/2016 στην πίστα
αεροσκαφών του Αεροδρομίου «Ελ.
Βενιζέλος» με τη συμμετοχή 13 Ομάδων
που απαρτίζονταν από εργαζόμενους &
στελέχη Ιδιωτικών Εταιριών, Οργανισμών & Υπηρεσιών.

Η κάθε Ομάδα είχε ως στόχο να τραβήξει
με σχοινί ένα αεροσκάφος Airbus-330
της εταιρίας DHL, βάρους 95 τόνων και
μήκους 55 μέτρων!
Η Ομάδα της Brink's Hellas πραγματοποίησε άψογη εμφάνιση και όχι μόνο

κατάφερε να ανταποκριθεί στο στόχο της
δράσης, αλλά κέρδισε και το 2ο βραβείο
της πιο γρήγορης ομάδας από τις
υπόλοιπες διαγωνιζόμενες!
Η συμμετοχή στη μοναδική αυτή φιλανθρωπική δράση ήταν ιδιαίτερα
τιμητική και συμβολική για την Brink's
Hellas, αφενός γιατί ενισχύθηκε το έργο
ενός ιδιαίτερα παραγωγικού Οργανισμού κοινωνικής αλληλεγγύης όπως
είναι το «Χαμόγελο του Παδιού»,
αφετέρου γιατί «ενώσαμε τις δυνάμεις
μας» με επιτυχία, παίρνοντας μέρος σε
μία μεγάλη γιορτή της Αεροδρομιακής
κοινότητας.

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ BRINK'S HELLAS Α.Ε.

Έκδοση: Brink's Hellas Α.Ε.
Κορυτσάς 52, 104 47 Αθήνα,
Τηλ.: +30 210 3484 000,
info.athens@brinksinc.com
www.brinkshellas.gr
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BRINK΄S. THE LEADING
SECURITY ORGANIZATION
Σαν την κίνηση ενός κόσμου που
γυρίζει… ήρεμα, σίγουρα, σωστά.
Τόσο «απλά» λειτουργεί η Brink's
Hellas, η εταιρία Hγέτης στην Παροχή
Υπηρεσιών Ασφαλείας στην Ελλάδα.
Γιατί, φτάνοντας στην κορυφή, έχει
κατορθώσει:
Να καταγράφει μια ιστορία δεκάδων
ετών, με τεράστια εμπειρία και
τεχνογνωσία.
Να χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής και
άριστες υποδομές στις λύσεις που
προσφέρει.
Να διατηρεί ένα σπουδαίο Ανθρώπινο
Δυναμικό με εξαίρετη συνεχή
εκπαίδευση αλλά και ένα μοναδικό
Πελατολόγιο με εταιρίες από τις
σημαντικότερες των κλάδων τους σε
Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.
Να αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση της
βάσει διεθνών συστημάτων αξιολόγησης
& πρότυπων ποιοτικού ελέγχου και να
κατέχει όλες τις πιστοποιήσεις
διασφάλισης ποιότητας.
Να προσφέρει παγκόσμια και πλήρη
Ασφαλιστική Κάλυψη για όλες
ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες της σε κάθε
Πελάτη της ξεχωριστά.
Brink's Hellas. Ο Ηγέτης στην Παροχή
Υπηρεσιών Ασφαλείας στην Ελλάδα!

S E C U R I T Y

The Brink's Company

Το παγκόσμιο όνομα
σιγουριάς και ασφάλειας

150+ χρόνια εμπειρίας,
know-how, εμπιστοσύνης και
αφοσίωσης στις Υπηρεσίες Security
100 χώρες
64.000 υπάλληλοι
750 καταστήματα
13.000 οχήματα
Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
Αξιών Ν. Υόρκης (NYSE: BCO)

Η Brink's Hellas

Το ελληνικό πρότυπο
σιγουριάς και ασφάλειας
35+ χρόνια στην Ελλάδα
Ηγέτης στην Παροχή Υπηρεσιών
Ασφαλείας στη χώρα μας
180 οχήματα
2.500 υπάλληλοι
17 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα
Την εμπιστεύονται οι πρωταγωνιστές
σε όλους τους τομείς οικονομικής
δραστηριότητας:
Τράπεζες, Αλυσίδες Λιανικής,
Βιομηχανίες, Αεροδρόμια, Λιμάνια
και χιλιάδες Iδιώτες

S I N C E
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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,
+30 210 3428 200 • info.athens@brinksinc.com
www.brinkshellas.gr

