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Пари назаем от приятел...
вече и за приятел

Пенка Друмева, топ кредитен 
консултант от офис Нова Загора

Oт този месец, ако човек иска 
да помогне с пари на свой бли-
зък или приятел, но не разпо-
лага със свободни средства, 
той ще може да изтегли заем 
от Изи Кредит и да изпрати 
парите, в която и да било точ-
ка в страната, без да е нужно 
дори да излиза от вкъщи. Това 
гласи новата услуга на компа-
нията ни „Пари назаем от при-
ятел...вече и за приятел”. Така 
благодарение на Изи Кредит, 
колкото и далеч да е човек от 
близките си, ще може да им 
подаде ръка в труден момент. 

Да бъдеш лоялен към ком-
панията, за която работиш, е 
рядко явление не само в Бъл-
гария, но и в повечето страни 
по света. Малко са хората, за 
които да си почтен и предан 
на фирмата, за която работиш, 
е въпрос на чест. Изи Кредит 
е сред българските компании, 
които може да се похвалят с та-
кива личности сред своите топ 
кредитни консултанти. Пенка 
Друмева от офис Нова Загора е 
една от тях. Колегите й са кате-
горични, че тя е изключително 
лоялна към Изи Кредит. Пенка 
е на 45 години години и помага 
за разрастването на компания-
та ни от 5 години. Преди да се 
присъедини към фирмата ни е 
работила като счетоводител и 
валутен касиер. За Изи Кредит 
й разказва нейна леля, която 
тогава работи в конкурентна 
фирма. Попада в офиса в Нова 
Загора в нелек за нейния ли-

Изи Кредит подкрепи 30-тия 
Маратон на София 

който да привличат още пове-
че нови клиенти.

чен живот момент, но добри-
те условия, предложени от 
компанията ни и подкрепата 
на колегите, с които работи, я 
мотивират и в рамките на две 
години успява да се утвърди 
като топ кредитен консултант, 
респективно да се нареди 
сред най-силните кадри в ком-
панията изобщо. 

Кредитните консултанти на 
Изи Кредит пък получават по-
реден силен коз в ръцете си, с стр. 3 »

Изи Кредит подкрепи едно от най-големите и вълнуващи 
спортни събития в България - Маратона на София. Компани-
ята ни беше генерален спонсор на 30-то юбилейно издание 
на маратона, което се проведе на 6 октомври пред нацио-
налния стадион „Васил Левски”. Компанията ни подсигури 
по-голямата част от рекордния награден фонд за победи-
телите в размер на 25 хил. лв. и за пореден път доказа, че 
подкрепя важни за хората спортни събития и каузи, които 
популяризират здравословния начин на живот. 
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УСПЕШНИТЕ КРЕДИТНИ КОНСУЛТАНТИ

ФИНАНСОВА НОВИНА

„Благодаря специално на 
търговския директор Дафин-
ка Стилиянова, на Цветан 
Кръстев, Ангел Ангелов и мо-
ите мениджъри развитие в 
офиса в Нова Загора, които ми 
помогнаха по пътя”, споделя 
Пенка. Разговаряме с нея за 
развитието й в Изи Кредит и за 
възможностите и предизвика-
телствата на професията „Кре-
дитен консултант”.

Разкажи ни за развитието си в 
Изи Кредит. 
Започнах работа в Изи Кредит 
на 15 септември 2008 г. След 
една година и половина минах 
на трудов договор в компания-
та, а през май 2011 г. станах топ 
кредитен консултант. Точно 
този месец бях наградена и за 
постигнатите добри резултати.    
Колко атрактивна е професия-
та „Кредитен консултант“? Има 
ли престиж в нея и може ли чо-

клиентите, доколкото е въз-
можно. Старая се да извлека 
максимално информация за 
тях и след това им давам съвет 
за размера и срока на кредита.
Какви качества и умения тряб-
ва да притежава един успешен 
кредитен консултант? 
Да е комуникативен, креати-
вен, усмихнат и съобразите-
лен. Нужно е да е отговорен 
към клиентите, компанията и 
себе си.
Колко важно е кредитният кон-
султант да е лоялен към компа-
нията си? Отплаща ли се това?
Моето виждане е, че кредитни-
ят консултант трябва да бъде 
на 100% лоялен към компани-
ята. Това неминуемо ще се вър-
не също на 100%.
Как оценяваш развитието на 
компанията?
Икономическата криза не по-
дмина България, но Изи Кре-
дит пое рисковете, преодоля 

предизвикателствата и се на-
ложи като номер едно в бързо-
то кредитиране. Успя да задър-
жи своите клиенти и да излезе 
извън границите на България .   
Какви са твоите лични цели с 
Изи Кредит? 
Много работа и успехи. Моята 
цел е да направя портфолио 
със 140 клиента, като забавите 
в него са не повече от 10%. 

Пенка Друмева, топ кредитен 
консултант от офис Нова Загора

Изи Кредит е сред най-стабилните 
финансови компании

век да се гордее с нея?
Когато човек работи честно и 
почтено с клиентите, това му 
носи удовлетворение за добре 
свършената работа. Разбира 
се, че има престиж в нашата 
професия. В един малък град, 
какъвто е Нова Загора, това е 
работа, с която всеки може да 
се гордее.
С колко клиента работиш? Как 
ги намираш и задържаш? 
В момента работя със 124 кли-
ента. Повечето от тях са ми 
стари клиенти, с които работя 
от доста време. С времето спе-
челих доверието им и продъл-
жаваме да работим заедно. Те 
ми водят нови клиенти - техни 
познати, роднини и колеги. 
Брошурите и рекламните сти-
кери също ми помагат да си 
намирам нови клиенти.    
Как се предпазваш от лоши 
кредити?
Опитвам се да си подбирам 

Значителен е ръстът и на 
финансовите резултати на 
компанията ни, а услугите на 
компанията ни са търсени от 
все повече хора. Приходите 
за януари-септември са се по-
вишили с 31% спрямо година 
по-рано до над 50 млн. лв. Към 
септември пък сме обслужва-
ли 92 111 клиента - с 18 820 по-
вече спрямо същия период на 
миналата година.  
С постигнатото Изи Кредит из-
преварва своите преки конку-
ренти в сектора и остава сред 
най-стабилните компании на 

пазара. Резултатите се оце-
няват като добри и на фона 
на свитото потребление на 
домакинствата и огромната 
конкуренция в сектора. По по-
следни данни на БНБ в нашия 
бранш вече работят около 160 
фирми. По традиция летният 
сезон е и един от слабите по 
отношение на търсенето на 
кредити. Именно, за да при-
влече клиенти през този сезон, 
компанията ни организира за 
тях атрактивната лятна промо-
ция Easy Hits 2013 (виж в друга 
статия от вестника).   

Добри резултати отчитат и фи-
лиалите ни извън България. За 
юли-септември колегите в Ру-
мъния и Украйна са предоста-
вили общо над 17 хил. кредита 
при 12 271 за миналата година. 
Особено силно е представяне-
то на украинското ни поделе-
ние, което за юли-септември е 
отпуснало близо 13 хил. заема 
– с 4 хил. повече спрямо същия 
период година по-рано. Така 
за деветте месеца от началото 
на годината кредитните кон-
султанти на компанията там 
са предоставили 36  240 заема 
спрямо 23 155 година по-рано. 
Брутният ни кредитен порт-
фейл там пък е нараснал пове-
че от два пъти. Клиентите ни в 
двете страни също се множат. 
За деветте месеца те са се уве-
личили с 70-80% спрямо 2012 
г., като към септември сме об-
служвали близо 50 000 клиента.   
Голямото предизвикателство 

на всичките ни пазари остава 
овладяването на просрочени-
те над 30 дни кредити, които 
продължават да се увеличават. 
Все пак на основния ни пазар 
– българския, темпът им на 
нарастване се забавя чувст-
вително, а през август дори 
отбелязват лек спад. Към края 
на септември делът им е около 
27% от общия брой заеми. 
Плановете на компанията за 
тази година са да отпусне 20% 
повече кредита спрямо мина-
лата и на този етап тя ги изпъл-
нява.   
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Изи Кредит бележи добри резултати, изпреварва своите кон-
куренти и остава една от най-стабилните финансови компа-
нии на пазара. За юли-септември тази година само в Бълга-
рия компанията ни е предоставила 51 086 кредита – с 6000 
повече от преди година. Така за деветте месеца от началото 
на годината броят на отпуснатите от кредитните ни консул-
танти заеми достигна над 154 хил. при малко под 130 хил. за 
деветмесечието на 2012 г. 
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Костадинова, вицепрезиден-
тът на волейболната феде-
рация Любо Ганев и замест-
ник-кметът на София Тодор 
Чобанов. Най-младият участ-
ник в маратона беше на 4 годи-
ни - Елинда Джоунс от Велико-
британия, а най-възрастният 
на 74 години – българинът Ге-
орги Сеизов. 
В рамките на Маратона беше 
организирана и развлекателна 

програма с демонстрации на 
атрактивни спортове, бойни 
изкуства, художествена гим-
настика и балет. На ул. „Гурко” 
се проведе и градски шампио-
нат по баскетбол 3 на 3. 
Тридесет и първото издание 
на Маратона на София ще се 
проведе на 5 октомври 2014 
г., а Изи Кредит има амбиции 
отново да е негов генерален 
спонсор. 

В четири различни дистан-
ции – 3 (масово бягане), 6, 
18 и 42.195 км (маратонско 
бягане), за здраве и слава с 
логото на Easy Credit, тичаха 
рекордните 2500 души, в това 
число най-добрите български 
маратонци и чужденци със 
силни резултати. Класиче-
ската дистанция от 42.195 км 
беше спечелена от марокане-
ца Ласен Мокраджи - при мъ-
жете и Силвия Дънекова - при 
жените. Двамата пробягаха 
разстоянието съответно за 
2:22:42 ч. и 2:52:27 ч.
Компанията ни също имаше 
свои представители в мара-
тона. Колегите Теодора Да-
видкова, Гергана Георгиева, 
Теодора Георгиева и Никола 
Хаджиев защитиха честта ни 
в масовия старт на 3 км. На 
18 км бяга председателят на 
съвета на директорите Стани-
мир Василев. Станимир, който 
е запален атлет, пробяга дис-
танцията за 1 час 34 мин. и 31 
сек., с което подобри личното 
си постижение, а след това на-
мери сили и да награди лично 
най-добрите сред мъжете и 
жените в своята дистанция. 
„За мен беше изключител-
но удоволствие компанията 
ни да е спонсор на маратона 

на София. Нека всяка годи-
на все повече хора да тичат 
и да спортуват, за да бъдем 
по-здрави и по-усмихнати”, 
отправи пожелание той към 
колегите си по време на наг-
раждаването. 
Софийският маратон уважи-
ха министърът на младежта 
и спорта Мариана Георгиева, 
председателят на Български 
олимпийски комитет Стефка 

ТЕМА НА БРОЯ

„Пари назаем от приятел...
вече и за приятел” е уникална 
оферта за българския пазар. 
Никой до този момент не е 
предлагал толкова удобна 
финансова услуга. „Чрез нея 
създаваме нова ниша на па-
зара. В България годишно се 
извършват преводи за някол-
ко милиарда лева, а досега 
никой не е правил трансфер 
на пари на кредит”, отбеляза 
Апостол Мушмов от дирек-
ция „Бизнес развитие”, който 
е и автор на идеята. Новата 
услуга важи за всички кре-
дитни продукти на компания-
та без заемите ни, отпускани 

през пощенските клонове. 
Също както всички клиенти 
на Изи Кредит и тези, които 
ще теглят заеми, за да пращат 
пари на свои близки, ще бъдат 
бързо и персонално обслуж-
вани в дома си от нашите Кре-
дитни консултанти. Консул-
тантите ще могат да участват 
и в доставката на парите до 
реалния им получател, за кое-
то ще получават и възнаграж-
дение. За получаването на 
парите клиентите ще могат да 
избират между: някой от офи-
сите на компанията, домашен 
адрес или банков път. Незави-
симо от предпочетения от тях 

Пари назаем от приятел...
вече и за приятел

канал, парите ще бъдат дос-
тавяни най-късно до 24 часа 
след заявката. Предвидена е и 
минимална такса за доставка-
та в размер на 7 лв.
Колегите от дирекция „Мар-
кетинг” вече са подготвили и 
изпратили до регионалните 
офиси и рекламните материа-
ли за новата услуга и тя е из-
цяло в ръцете на Кредитните 
консултанти на компанията. 
Остава да им пожелаем много 
отпуснати кредити, чрез които 
да докажат  за пореден път, че 
Изи Кредит е лидер на пазара 
на потребителските кредити в 
България.

Изи Кредит подкрепи 30-тия Маратон на София 



ИЗИ КРЕДИТ ПО СВЕТА 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

„Изи Асет Мениджмънт” ще стъпи 
в Полша през 2014 г.

Директорът „Международно 
развитие” Валентин Гетов ра-
боти активно по амбициозния 
проект. В края на октомври 
той посети Полша, за да се 
срещне и сключи споразуме-
ния с потенциални партньори 
на компанията ни там. Първи-
ят офис на компанията ни ще е 
в Лодз – третият по големина 
град (725 хил. жители), разпо-
ложен в централната част на 
страната. „В началото ще стар-
тираме с малко на брой офи-
си и кредитни консултанти в 
по-малките населени места. 
В момента, в който тези офи-
си заработят на печалба, ще 
започнем да се разрастваме 

бързо”, обясни Валентин.   
Изборът на Полша не е слу-
чаен. Това е една от големи-
те и проспериращи страни в 
Централна и Източна Европа, 
с население от 40 млн. души. 
Икономиката й е една от най-
силните в региона, а и в Евро-
пейския съюз като цяло. С про-
фила си на бързоразвиваща се 
държава, потенциалът за рас-
теж там все още е голям, в това 
число и на сегмента на потре-
бителските кредити, отпускани 
в дома на клиентите. 
Силните резултати в Полша на 
големите европейски играчи в 
нашия бизнес, също е фактор, 
компанията ни да се прице-

стр. 4 Декември 2013 г., бр. 60

Компанията ни обедини уси-
лия с Райкомерс, една от голе-
мите компании във ВИК секто-
ра и заедно дариха нов детски 
кът на децата от целодневна 
детска градина „Виолина” в с. 
Петърч край Костинброд. Дет-
ският кът включва две люлки, 
пързалка и катерушка, и отго-
воря на всички европейски из-
исквания за безопасност. 
Детската площадка беше от-
крита на 16 септември и съв-
падна с празника по случай 
първия учебен ден. Лично да 
поздравят децата и техните 
учители в градината дойдоха 
председателят на съвета на 
директорите на компанията 

Изи Кредит и Райкомерс подариха  
детски кът на градината в с. Петърч 

ни - Станимир Василев и из-
пълнителният директор на 
Райкомерс Иван Моллов. При-

ли в този пазар. International 
Personal Finance например ге-
нерира там половината от об-
щата си печалба.  
Предизвикателство може да се 
окажат подготвяните проме-
ни в регулациите на бизнеса с 
небанкови кредити. По подо-
бие на България и в Полша се 
води дебат дали да се наложат 
допълнителни ограничения 
върху дейността на фирмите в 
този сектор. Властите във Вар-
шава предлагат да има таван 
върху оскъпяването на прос-
рочените заеми, а максимал-
ният размер на таксите, които 
се начисляват на клиентите, 
да е 30% от общата сума на 
кредита. Също така се пред-
лага небанковите финансови 
институции да подлежат на 
лицензиране и да получат дос-
тъп до кредитния регистър. 

„Ако се въведат допълнителни 
ограничения, това по начало 
не би трябвало да затрудни 
компанията ни. Изи Кредит е 
изключително гъвкава и ра-
боти успешно на три различни 
пазара, на всеки от които има 
специфични особености по 
отношение на регулациите”, 
уточни директорът ни „Между-
народно развитие”. Във всички 
страни, в които работи, ком-
панията ни подлежи на регис-
трация в местната централна 
банка и се съобразява със 
законовите изисквания. Дос-
тъпът до кредитния регистър 
пък ще е предимство за нас. 
Също както и в България, това 
би ни позволило да виждаме 
кредитната история на нашите 
полски клиенти и да правим 
по-добри преценки доколко са 
платежоспособни и коректни.  

състваха също представители 
на общинското ръководство 
в Костинброд, компаниите-

Компанията ни „Изи Асет Мениджмънт” АД ще разшири биз-
неса си в Централна Европа, като Полша ще е първата стра-
на, в която ще стъпи още през следващата година. 

дарители, родители и местни 
медии. „Нека площадката да ви 
носи радост и много усмивки! 
Честит първи учебен ден! Да 
сте много успешни и послуш-
ни!”, пожела на децата Стани-
мир, преди да даде начало на 
игрите на новата площадка. 
Децата от градината и техните 
учители изпълниха няколко 
любими детски песни и стихо-
творения.  
Това е осмата детска площад-
ка в страната, изградена със 
средствата на Изи Кредит. До-
сега компанията ни е изгради-
ла детски площадки в Плевен, 
Костинброд, Казанлък, Петрич, 
Доспат, София и Силистра.
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Изи Кредит зарадва хиляди 
деца с подаръци и игри  
за първия учебен ден 

Коледната фейсбук 
игра на Изи Кредит 
ще раздаде 
страхотни награди

Новият телевизионен клип на Изи Кредит

Отново както и миналата година, ком-
панията ни и радио N-JOY организи-
раха играта „Училище, здравей!“. В нея 
всеки, който беше заснел първолака 
си в празничния ден, можеше да спо-
дели снимката на сайта на радиото. 
В състезанието се включиха 58 пър-
волаци, които радваха посетителите 
на сайта с прекрасните си усмивки. 
Голямата изненада от Изи Кредит 
за тях беше, че всеки от тях получи 
комплект от красивите и забавни учи-

МАРКЕТИНГ

лищни тетрадки и програмки. Трите 
снимки, събрали най-много гласове, 
пък спечелиха и мобилен телефон. 
И това не беше всичко. Целият клас 
на първолаците от трите най-добри 
снимки също получи тетрадки и про-
грами с правилата за безопасност на 
движението. 
Компанията ни не забрави и фейсбук 
феновете си, над 7770 на брой. За тях 
беше организирана забавна игра с 
гатанки в профила ни в социалната 
мрежа, а петдесет имаха шанса също 
да спечелят по един комплект от те-
традките и програмките. 
Изненадите в този ден не свършиха 
дотук. Оживени улици и тротоари, 
както и възловите кръстовища в Со-
фия осъмнаха разкрасени от бели и 
червени балони с логото Easy Credit. 
Офисите в ръководената от Митко 
Панев ерия се бяха погрижили да ги 
украсят още в ранни зори. Така ком-
панията създаде още по-празнична 
атмосфера за учениците и техните 
родители в столицата. 

За поредна година първият учебен ден в България се превърна в още 
по-голям и вълнуващ празник за хиляди първолаци и техните родители, 
благодарение на Изи Кредит. Със стъпването си в класната стая, хиляди 
първолаци в цялата страна намериха на чиновете си подарък от Изи Кре-
дит - комплект красиви и забавни училищни тетрадки и програмки с пра-
вилата за безопасност на движението. Така докато си учат уроците, децата 
ще се учат и на безопасно пресичане, като отгатват гатанки и оцветяват 
картинки.

От 23 ноември в ефира на най-
гледаните телевизии се излъчва 
новият телевизионен клип на 
Изи Кредит. 
Клипът подчертава близката 
връзка на Изи Кредит с клиен-
тите и това, че компанията отра-
зява в своите продукти изцяло 
техните желания и потребности. 
Той откроява и друго важно ка-
чество на Изи – компанията е 
етична и отговорнокредитира-

„Заеми, които се отпускат: бързо 
и максимално удобно, с прости 
и ясни условия, без излишни до-
кументи, с определян от клиента 
размер на вноските, с фиксира-
ни условия; от хора, които про-
явяват разбиране, ако клиентът 
има затруднения с плащането; 
от фирма, на която може да се 
вярва!”. Изи Кредит – парични 
заеми, създадени по ваше жела-
ние!

ща, отпуска заемите си при ясни и разбираеми за 
клиента условия! 



ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Интерес към щанда на Изи Кре-
дит проявиха десетки млади 
българи, предимно с икономи-
ческо образование от Франция, 
Великобритания, САЩ, Австрия 
и Германия. Част от тях вече са 
завършили висшето си образо-
вание, други все още следват, а 
трети вече са започнали работа 
извън България. От експертите 
ни в дирекция „Човешки капи-
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тал”, младите българи научиха 
за стажантската програма „Ле-
тящ старт”, за организирани-
те индивидуални обучения и 
възможностите за кариера в 
чуждестранните филиали на 
дружеството. „Изи Кредит е 
чудесна възможност за всеки, 
който иска да се развива про-
фесионално в голяма българ-
ска компания с международни 

стандарти на работа. Предстои 
откриване на филиали на ком-
панията в нови държави и ще 
имаме нужда от образовани 
и можещи българи, които да 

Организационни промени правят 
Централен офис още по-силен 

Десетки пожелаха летящ старт в кариерата  
с Изи Кредит на форума „Кариера в България. Защо не?”

За трета поредна година Изи Кредит взе участие във форума 
„Кариера в България. Защо не?”. На събитието компанията ни 
предизвика силен интерес сред българите с образование и опит 
в чужбина. Кариерният форум се проведе на 12 септември в Ин-
тер Експо Център в София и на него присъстваха над 1100 души.

ни помогнат за постигането на 
тази цел”, обясни на заинтере-
суваните от компанията Екате-
рина Дончева, експерт „Подбор 
на персонала”.

За да бъде компанията още по-
стабилна и продуктивна, от 1 но-
ември някои от дирекциите се 
обединиха, а други вече са с нови 
директори. Дирекция „Оператив-
ни дейности“ вече се нарича „Об-
служване на клиенти” и включва 
отделите – „Кол център”, „Креди-
тен” и ‚Документооборот и архив”. 
Неин ръководител стана Силвия 
Александрова, която досега из-
граждаше и популяризираше 
търговската ни марка като бранд 
мениджър. 
Втората промяна е обединението 
на дирекциите „Информационни 
технологии”, „Бизнес развитие” и 
„Методология и контрол” в нова 
дирекция - „Информационни тех-
нологии, методология и анализ”. 
С отговорността да я ръководи се 
нагърби Антония Събева.
Последната промяна е свързана 
с дирекция „Човешки ресурси”. Тя 
беше прекръстена на „Човешки 
капитал” и също си има нов дирек-
тор - Цветелина Джонева, която 
досега заемаше позицията главен 
юрисконсулт. Досегашният ръко-
водител на дирекцията Емил Бо-
бев стана мениджър „Бизнес про-
екти”, той ще проучва нови канали 
за продажби и външни пазари.  
Предизвикателството за новите  
директори изглежда голямо, но те 
са амбицирани и заредени с енер-
гия да се раздават. „Да им пожела-
ем успех!”, призова изпълнителни-
ят директор Неделчо Спасов. 

Новите  
директори

Антония Събева, 
директор „Информационни 
технологии, методология и 
анализ” 
Новата позиция е истинско предизвикател-
ство за мен, но се чувствам спокойна и енту-
сиазирана. Колегите преди мен – Софроний 
Димитров и Апостол Мушмов, са свършили 
прекрасна работа. Сформирали са страхотни 
екипи, ръководени от истински професиона-
листи. Естествено е да очаквам, че всички 
ние, като под „ние“ включвам разбира се и 
хората, за които до момента отговарях, ще се 
разбираме отлично. При наличието на толкова много млади и ентусиазирани 
хора, успехът и разбирателството ще дойдат от само себе си.

Цветелина 
Джонева, 
директор „Човешки капитал”
Най-важната ми цел е колегите в компанията 
да се чувстват на своето място при нас и да 
работят с желание. Разбира се, не без значение 
е и да са удовлетворени от работата на 
нашата дирекция. Ще работим и доразвием 
програмите - програма „Таланти“, която в мо-
мента се обновява; програма „Менторство“, 
от която и самата аз съм част, проектът 
„Предприемаческа академия“ и добиващият 
все по-голяма популярност „Бонус клуб“. В момента се работи по нова програма 
за мотивация и задържане на регионалните ни мениджъри, като ще бъде 
актуализирана и програмата ни за мотивация на мениджърите развитие. 
Предстои следващата година и започването на работа по-съвсем нов и разли-
чен за компанията проект, свързан с развитието на човешкия капитал в Изи 
Кредит в дългосрочен период.

Силвия 
Александрова,  
директор „Обслужване 
на клиенти”

Новата позиция е предизвикателство 
за мен. Наследявам един страхотен 
екип, с който ще продължим да се гри-
жим за това клиентите на Изи Кредит 
да са доволни. Разбира се, това не може 
да се случи без съвместните усилия на 
всички дирекции.
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ПОЛЕЗНО ЗА КРЕДИТНИЯ КОНСУЛТАНТ

Изи телефони приемат въпроси  
и разясняват неясноти в работата
Затруднение в работата? Не-
достиг на информация за про-
цедури, продукти, промоции, 
текущи кредити или проблем с 
колега? Искате да дадете свое-
то мнение или да направите 
предложение?
Кредитните консултанти, как-
то и всички служители на „Изи 
Асет Мениджмънт” АД, могат 

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

И последните 14 щастливци от Easy Hits 2013 
пoлучиха наградите си 
Вторият сезон на лятната ни 
промоция Easy Hits 2013 при-
ключи преди месеци, но отзву-
кът от нея още не е отшумял. 
Особено за последните 14 
късметлии, които спечелиха 
атрактивни награди от компа-
нията ни от финалната томбо-
ла през септември. Шестима 
клиенти от София и по един 
от Варна, Костенец, Исперих, 
Дупница, Брезник, Разлог, Тер-
вел и Сливница сe зарадваха 
на 1 телевизор, 3 аудио систе-
ми и 10 MP3 плеъри. 
Най-голям късмет има Райчо 
Райчев от столичния кв. „Кази-
чене” в София. През август на 
44-годишният софиянец му се 
наложило да претърпи спеш-

„Нека всеки колега, който има 
някакъв въпрос, нещо не му е 
ясно или се чувства ощетен по 
някакъв начин, да се обади на 
един от двата телефона. Ще от-
говорим на всеки въпрос и ще 
предложим решение”, обясни 
Силвия Александрова, дирек-
тор на дирекция „Обслужване 
на клиенти”. 

на операция на крака, за която 
трябвало да плати 200 лв., а 
нямал никакви налични пари. 
Райчо срещнал разбиране за 
проблема си при колегите от 
офис Младост и веднага полу-
чил исканите 200 лв. назаем. 
Тъй като моментът съвпаднал 
и с лятната ни промоция Easy 
Hits 2013, той получил като по-
дарък и диск с най-големите 
български поп хитове, издаден 
от „Вирджиния рекърдс”.
За щастие операцията на Рай-
чо била успешна, а по-късно 
колегите от офис Младост му 
се обадили и с хубавата но-
вина, че е спечелил голямата 
награда от третата томбола на 
Easy Hits 2013 – чисто нов LED 

телевизор.
Така за целия период на про-
моцията зарадвахме хиляди 
с музикални дискове, 42-ма 
наградихме с 3 телевизора, 9 
аудио системи и 30 MP3 плеъ-
ри. Диск с най-големите хитове 

на най-слушаните български 
изпълнители спечелиха и 60 
наши фейсбук фена, които се 
включиха в забавната игра с 
пъзели, специално организи-
рана от компанията ни по вре-
ме на промоцията. 

да намерят отговор на всички 
свои въпроси с едно обаждане 
по телефона. На 0882 10 55 55 
и 0882 10 66 66, наши колеги 
ще приемат обажданията и ще 
отговорят на всички въпроси. 
И двата номера са включени в 
служебната група на Изи Кре-
дит и са без допълнително так-
суване.

  

 Вече може да се прави автоматична проверка на личната карта на клиента в 
МВР

 Разработваме система за автоматизирана проверка на кандидатите за работа в 
Изи Кредит, извършвана от отдел Корпоративна сигурност 

 Всички документи, които съпътстват отпускането на един кредит (в това число 
стандартния европейски формуляр и общите условия), вече могат да бъдат 
принтирани само с един бутон  

 Пуснахме софтуерен телефон, който обслужва дейността на кол центъра ни в 
България

 Подготвяме нов, супермодерен уебсайт на компанията. Очаквайте го скоро на 
www.easycredit.bg. 

 Разработихме софтуер за нуждите на кол центъра на филиала ни в Украйна, с 
модули „Сегментация” и „Кампании” 

 Стартирахме модул „Маркетинг” в E-check Румъния  

Знаете ли, че:

Постоянен клиент съм на 
Изи Кредит от 2-3 години. 
Доволна съм от услугите на 
компанията. В момента полз-
вам четвъртия си кредит. До-
сега не ми се беше случвало 
някой да ми се обади, за да 
ме зарадва, че съм спечели-
ла нещо на късмет. 

За пръв път ползвам заем от Изи Кредит. Останах много до-
волен и от обслужването на компанията и от спечелената на-
града. Никога досега не бях печелил от късмета си, но ето, че 
с Изи Кредит и това стана. 

Райчо Райчев, на 44-години от София, 
спечелил LED телевизор:

Катя Стефанова,  
на 38 години от София, 
спечелила MP3 плеър: 
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ЛЮБОПИТНО И ЗАБАВНО

Мини Купър на Изи Кредит предизвика 
фурор по улиците в шест града

Двама футболисти на Изи Кредит 
помогнаха на Николета Лозанова за 
представянето на новото й предаване

Мини Купър с лого Easy 
Credit се превърна в 
един от най-сниманите 
обекти в България. През 
септември атрактив-
ният малък автомобил 
обиколи шест големи 
български града, за да 
разгласи промоция-
та „Вземи Изи Кредит 
и плати една вноска 
по-малко!”. Още пре-
ди да потегли на път, 
колегите от дирекция 
„Маркетинг” обещаха 

Славата на футболи-
стите на Изи Кредит 
вече се носи и извън 
футболния терен. Два-
ма от водещите играчи 
на корпоративния ни 
отбор – Ивайло Мали-
катов и Денис Шаран-
ков, бяха сред главните 
действащи лица в съби-
тието, с което известни-
ят модел и плеймейтка 
- Николета Лозанова, 
представи новото си 
предаване по TV7 – „По-
верително от NL”. В края 
на септември Николета 
покани журналисти на 

награда-изненада за 
всеки, който го заснеме 
и качи снимката на сте-
ната във фейсбук про-
фила на компанията ни! 
Това провокира силен 
интерес сред фейсбук 
феновете ни, които като 
истински папараци за-
почнаха да снимат авто-
мобила по улици и кръс-
товища. За всяка снимка 
Изи Кредит изпращаше 
бутилка хубаво червено 
вино на автора й.  

своя пресконференция 
в центъра на София, с 
обещанието да разкаже 
подробности от личния 
си живот със своя съ-
пруг - футболиста Вале-
ри Божинов. Мястото на 
събитието се оказа ней-
ният нов бутик, чиито 
витрини бяха облепени 
с вестници. Облечени с 
екипа на националния 
отбор, Ивайло и Денис 
разкъсаха вестниците 
на витрината, зад която 
се появи самата Нико-
лета. 
Ангажиментите извън 

терена явно не пречат 
на момчетата ни от фут-
болния отбор, защото в 
два от общо трите тур-
нира, в които участват 
в момента, те не позна-
ват вкуса на загубата 
в изиграни общо осем 
мача. В градската лига 
по футзал играчите ни 
засега не срещат ни-
какви проблеми и от 
старта на шампионата 
имат две победи над 
Тангра и ЦСКА Футзал 
съответно с 5:2 и 7:1. 
Така компанията е сред 
лидерите в класиране-
то с пълен актив от 6 
точки, като изостава от 
водача Левски София 
Запад само по голова 
разлика. В турнира 280 

Football League Macron 
group Изи Кредит се 
представя още по-убе-
дително – първо място 
с 6 победи от 6 мача и 
впечатляващата голо-
ва разлика 54:11. Само 
умората от многото на 
брой турнири пречи на 
тима да покаже пълния 
си потенциал в турни-
ра Macron Cup Football 
7, където от 6 мача има 
три победи и три загуби.     
Футболният отбор на 
Изи Кредит e сред най-
силните в България в 
корпоративните фут-
болни турнири. През 
миналата година тимът 
спечели Банковата лига 
и великденския турнир 
за купа „Олимпия”.

Срещата ми с Пепа

беше нелепа.

Срещнах я случайно,

но за мен е трайно.

Вярвам й безкрайно,

надявам се дълготрайно.

Щом Пепа е насреща,

времето не се усеща.

Има ли познанието край,

бъди с Изи до безкрай.  

Искаш ли да си ти,

само с Изи бъди.

С Изи докрай

животът е рай.   

Трябват ти пари, 

на Изи се довери

и време спести. 

На Изи бъди верен

и той ще те възнагради. 

С Изи животът е лесен,

направо е песен и

просто чудесен. 

Красимира    
Ем. Минчева

Кредитен консултант

Стихотворение 
в рима развесели 
обучение за 
кредитни 
консултанти в 
Изи Академия
Поетите в редиците на 
обучаващите се при бизнес 
треньора Параскева Лю-
бомирова кредитни кон-
султанти се увеличават. 
Последното попадение е 
стихотворението на Краси-
мира Минчева, написано 
по време на eдно от обу-
ченията в Изи Академия. 
Насладете му се:


