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Atisreal wordt BNP Paribas Real Estate 
 

 
Atisreal zal vanaf juni 2009 wereldwijd onder één enkele naam opereren: BNP Paribas Real Estate. 
Hiermee wil de onderneming kapitaliseren op het sterke merk van haar moederbedrijf en bevestigt 
BNP Paribas haar verbintenis ten aanzien van haar vastgoedactiviteiten. De beslissing om de 
merknaam te veranderen in BNP Paribas Real Estate werd genomen met drie hoofddoelstellingen 
voor ogen:  
 

- Om beter te voldoen aan de verwachtingen van de klanten. “BNP Paribas Real Estate” 
definieert het best wat de klant zoekt en waar de onderneming voor staat : één globale,  
vastgoedonderneming met verschillende specialisaties. De naam BNP Paribas Real 
Estate geeft een beter beeld van haar specifieke expertise en dienstverlening in  alle 
vastgoedsectoren :  

o Valuation 
o Consultancy 
o Transacties 
o Property Management  
o Investment Management  
o Property Development  

 
- Om de strategie van het bedrijf te ondersteunen. De verandering van merknaam gebeurt 

weldoordacht, om de link te leggen tussen vastgoed en financiële prestaties enerzijds en om 
dankzij een betere toegang tot de klanten van de andere activiteiten van BNP Paribas, cross-
selling aan te moedigen. De naam 'BNP Paribas Real Estate' combineert een sterkere 
merkaanwezigheid op internationale markten met de mogelijkheid om te kapitaliseren op het 
merk BNP Paribas op een globaal niveau.  

 
- Om BNP Paribas Real Estate internationaal duidelijk te positioneren door consolidatie 

van haar recent uitgebreide bedrijfsgebeuren in Europa, het Midden-Oosten en India en om 
haar internationale reikwijdte nog uit te breiden. Door wereldwijd te opereren onder één 
merknaam, BNP Paribas Real Estate, kan de belangrijke vastgoedspeler zijn identiteit 
verduidelijken en zowel zijn lokale als zijn internationale positie versterken. 

 
De overgang naar de BNP Paribas Real Estate merknaam gebeurt in twee fases : 
 

- België, India, Ierland, Italië, Jersey, Roemenië, Luxemburg en de Verenigde Staten van 
Amerika veranderen van merknaam in het eerste kwartaal van 2009. 

- Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje wijzigen de merknaam in het tweede 
kwartaal van 2009.  

 
BNP Paribas Real Estate is een leider in de eurozone en de vierde grootse onderneming op het 
vlak van vastgoedadvies in Europa.   
 
Atisreal is het bekendste merk dat overgaat naar BNP Paribas Real Estate. Het heeft een sterke 
marktpositie in Frankrijk, Duitsland, Spanje, in het Verenigd Koninkrijk en in België.  
 



 
 
 
Philippe Zivkovic, Chairman BNP Paribas Real Estate, legt uit: “De overstap naar één enkel, erkend 
merk, met name BNP Paribas Real Estate, is niet alleen belangrijk voor de positionering van ons 
bedrijf op de markt. Het toont ook duidelijk onze ambitie, lange termijnvisie en strategie als één 
groep. Dat is, naar ik meen, het bewijs van de vitaliteit van onze onderneming. Met deze wijziging 
doen we onze klanten internationaal ook een belofte. Ik ben er van overtuigd dat dit voor hen een 
positieve impact zal hebben, met een betere visibiliteit en een makkelijkere toegang tot een 
uitgebreide waaier van expertise.”   
 
Over BNP Paribas Real Estate 
 
BNP Paribas Real Estate, met filiaal Atisreal, is leidend in Continentaal Europa voor vastgoeddiensten voor bedrijven en is vooral actief in 
zes  domeinen  
- Valuation; 
- Consultancy; 
- Transacties ; 
- Investment Management ; 
- Property Management en 
- Commercial & Residential Property Development  
BNP Paribas Real Estate is aanwezig in 14 landen (Europa, het Midden-Oosten,  India en de Verenigde Staten), telt 3 600 medewerkers 
en kondigde voor 2008 een omzet aan van 600 M€ (NBI). 
Voor meer informatie : www.realestate.bnpparibas.com
 
Vastgoed voor een wereld in beweging 
 
Over BNP Paribas  
 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) is een Europees leider op het vlak van bank- en financiële diensten.  Deze speler van wereldformaat 
is een van de 6 meest solide banken volgens Standard & Poor’s. De groep is aanwezig in meer dan 85 landen en telt zowat      171 000 
medewerkers, waarvan 131 000 in europa.  BNP Paribas heeft sleutelposities in drie belangrijke activiteiten: als investerings- en 
financieringsbank, in Asset Management en aanverwante diensten, en op het vlak van retailbanking. BNP Paribas heeft twee thuismarkten, 
Frankrijk en Italië, maar is door haar uitgebreide activiteiten aanwezig in alle Europese landen. De groep is daarnaast significant aanwezig 
in de Verenigde Staten en heeft sterke posities in Azië en in de nieuw opkomende markten. 
 
Over BNP Paribas in België.  
 
BNP Paribas België (www.bnpparibas.be) biedt via haar drie grote activiteitenpolen een volledig dienstengamma aan :  
 Corporate & Investment Banking (CIB) biedt haar verschillende producten en diensten evenals advies aan aan grote Belgische 

ondernemingen alsook aan de financiële instellingen en grootbanken van ons land ;  
 Asset Management and Services (AMS) is gespecialiseerd in geïntegreerde oplossingen voor beleggers (particulieren, vermogende 

cliënten, ondernemingen en institutionelen) en partners-distributeurs. AMS is in België vertegenwoordigd door BNP Paribas Wealth 
Management, Cortal Consors, Cardif, BNP Paribas Securities Services en BNP Paribas Real Estate ; 

 Retail Banking legt zich toe op retailactiviteiten en wordt in België vertegenwoordigd door BNP Paribas Personal Finance/Cetelem, 
BNP Paribas Lease Group en Arval. 

Het dienstenaanbod van BNP Paribas in België richt zich tot grote ondernemingen, institutionele cliënten alsook privé-cliënteel.  
 
Perscontacten 
 

 BNP Paribas  Real Estate International 
Camille Doat - Tel: +33 (0)1 55 65 22 11- Mobile : +33 (0)6 33 78 67 79 -  camille.doat@bnpparibas.com
Amira Tahirovic-Halilovic - Tel: +33 (0)1 55 65 22 08 Mobile : +33 (0)6 37 78 12 17- amira.tahirovic-halilovic@bnpparibas.com

 BNP Paribas – Belgium 
Anne-France Simon – Tel : +32 (0)2 518 08 30 – Fax : +32 (0)2 518 09 56 –  anne-france.simon@bnpparibas.com

 BNP Paribas Real Estate Belgium 
Stéphanie Collin – Tel : +32 (0)2 775 68 95  - Fax :  +32 (0)2 772 54 17 – stephanie.collin@bnpparibas.com

 Elsie Van Linthout- Luna - Tel: +32 (0)2 658 02 70 – Mobile : +32 (0)475 260 103 – elsie@luna.be 
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