
AANTREKKELIJKHEID
Bent u er zeker van 

dat u het juiste niveau 
van bedrijfswagens 

aanbiedt om de 
talenten aan te trekken 
en te behouden die u 

nodig hebt?

BUDGET
Zijn de kosten 

van uw car policy 
nog in evenwicht 

met uw totale 
vergoedingspakket

CSR STRATEGIE
Hoe verhouden uw 

CO2-uitstoot en uw mix 
van brandstofsoorten 
zich tot elkaar? Welke 

doelstellingen moet u zich 
stellen op de middellange 

en lange termijn?

Uw belangrijkste uitdagingen

Uw Oplossing

Fleet360 biedt u de mogelijkheid deel uit te maken van een 
marktbenchmark. Wij treden op als betrouwbare derde 
partij om gegevens te verzamelen (met gebruikmaking 
van een Non Disclosure Agreement), gegevens te 
analyseren en anoniem te rapporteren over uw positie ten 
opzichte van de markt.

U wordt begeleid door een robuust proces om u te helpen 
alle relevante gegevens en informatie te verzamelen die 
nodig zijn om de resultaten te behalen waarnaar u op 
zoek bent. Als voorbeeld zoeken we naar gegevens zoals 
de bedrijfssector, de omvang van het wagenpark, de 
categorieën van het autobeleid, de salariscategorieën, 
de gebruikte auto’s, de keuzelijst van het autobeleid en de 
aangeboden mobiliteitsoplossingen.

Fleet360 analyseert de gegevens en consolideert ze in een 
uitgebreid rapport dat u vergelijkt met de markt.

Wij bieden u een neutrale onafhankelijke benchmark op 
basis van een beproefde methodologie van meer dan 30 
jaar vlootervaring.

Uw Resultaat

U krijgt inzicht in de volgende vragen: 

Hoe u zich verhoudt tot de markt wat betreft 
de aangeboden auto’s in de verschillende 
salarisklassen en de autoregeling.

Welke merken en modellen het populairst zijn in 
de typische klassen van het autobeleid

Hoe verhouden uw CO2-voetafdruk en 
toekomstige doelstellingen zich tot de markt

Hoe verhoudt uw huidige en toekomstige mix 
van aandrijflijnen zich tot de markt

Uitleg over typische mobiliteitsoplossingen  
die door de markt worden  
geïmplementeerd 

Insight through transparency

Strategy

Uw car policy 
benchmark
Ontdek hoe uw autoregeling zich 
verhoudt tot de markt

MOBILITEIT
In welk stadium 

bevindt u zich met de 
mobiliteitsprogramma’s 
en hoe volgt u de positie 

van de markt?

A suite of products 
designed to deliver a best 
in class fleet policy for the 

fleet industry


