
В броя четете...

Изи Кредит като 
работодател  

стр. 2

Лоялната програма 
Изи Бонус  

стр.4

Регионални 
инициативи  

стр.5

Маркетинг 
активности 

стр.8

ТОП Регионални 
мениджъри 

стр.12

ТЕМА НА БРОЯ

стр. 2 »

Стефан Колев, Изпълнителен диеектое на Изи Кеедит
„сората са най-ценният ни ре-
сурс! Тази година над 200 служи-
тели ще празнуват 10 години 
при нас, което е много показа-
телно за мотивацията, с коя-
то работят.“, споделя Стефан 
Колев. 

Стефан Колев се присъединя-
ва към компанията преди 8 
години като Регионален ме-
ниджър в офис Пловдив – Юг. 
От 2013 г. заема стратегиче-
ски позиции в международ-
ните ни дружества като тър-
говски директор на iCredit 
Румъния и Изпълнителен ди-
ректор на iCredit Чехия.

ИЗДАНИЕ НА „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД   /  РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО  /  ЮНИ 2018 Г., БР. 74

Компанията ни стана на 13 години. 13 години 
неуморна работа, градене на екипи и прия-
телства. 13 години страхотни емоции и нес-
тихващ стремеж към развитие.
За 13 години отпуснахме над 2 милиона кре-
дита на над  500 000 клиенти, отворихме  350 
офиса в четири държави – България, Румъ-
ния, Полша и Украйна, а екипът е от над 6 500 
колеги.
Изи Кредит не е просто нашата компания, тя 
е нашето семейство.

Изи Кеедит пеазнува 
13 години

ИЗИ КРЕДИТ КАТО РАБОТОДАТЕЛ
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Стефан Колев, 
Изпълнителен диеектое на Изи Кеедит

ИЗИ КРЕДИТ КАТО РАБОТОДАТЕЛ 

Господин Колев, колко голям е екипът Ви и каква част от него се 
занимава пряко с обслужването на клиенти?
В „Изи Кредит“ работят над 1 200 служители и близо 4 000 кредит-
ни консултанти. За нас високото ниво на клиентското обслужване 
е абсолютен приоритет и неслучайно търговско-мениджърският 
състав включва над 500 служители, които заедно с кредитните 
консултанти обслужват клиентите в домовете им или в офисната 
ни мрежа с над 170 локации в България. 
Стремим се да удовлетворим качествено необходимостта от фи-
нансово включване на хората и в най-отдалечените точки на стра-
ната.

Кой е Вашият начин да мотивирате и развивате хората си?
Вярваме, че хората са най-ценният ресурс на всеки успешен биз-
нес, затова реализираме множество инициативи, насочени към 
тях. Тази година над 200 служители ще празнуват своя 10-годишен 
юбилей при нас, което е показателно за положените усилия на 
мениджърския екип да ги задържа и мотивира. Тази година стар-
тирахме с вътрешно съревнование, в което двама от най-добрите 
търговци ще спечелят апартамент на българското Черноморие. 
Освен това „Изи Академия“ осигурява възможности за развитие на 
професионалните и личните умения чрез целогодишни програми 
за вътрешно обучение. От тази година служителите на компанията 
ни получиха допълнително здравно осигуряване. За нас е важно 
да им осигурим достъп до качествени медицински услуги, да им 
спестим време, усилия и пари. Като работодател поставяме хора-
та в сърцето на всичко, което правим. Вярваме, че с ангажирани 
служители ще успеем да изградим организация на световно ниво.

Кои са сегментите, в които „Изи Кредит“ вече е лидер, и кои са па-
зарите, в които искате да станете номер 1?
Изи Кредит е сред лидерите в България в домашното кредитиране 
от небанкови финансови институции. Показателно за успеха ни е 
представително проучване на Market Links от октомври 2017 г., в 
което над 40% от потребителите асоциират малките потребител-
ски кредити с нашата марка. Освен в България оперираме успеш-
но и в други държави и не крием амбициите си да гоним лидерска-
та позиция на румънския пазар.

Към кои клиенти насочвате вниманието си през 2018 г.?
Тази година предстои да лансираме ново мобилно приложение и 
нов уебсайт, с които да опростим клиентската пътека и да улесним 
значително кандидатстването за кредит. За нас е важно да достиг-
нем до нови клиенти, включително такива, ориентирани предим-
но към онлайн кредиторите, като продължаваме да отстояваме 
позицията си на отговорен и прозрачен финансов партньор.

Лошите кредити намаляват ли и подобрява ли се финансовата кул-
тура у нас?
Да. Наблюдаваме спад в общия обем на лошите кредити, което е 
позитивен знак. Принос за това имат подобрението в социално-
икономическата среда като цяло, намаляващата безработица и 
усилията, които правим за повишаване на финансовата култура на 
хората.
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Пеогеамата Доведи пеиятел
От август 2017 г. Изи Кредит стартира нова 
програма „Доведи приятел“. Всеки, който иска 
да участва в нея, трябва да препоръча свой 
приятел. Ако и той стане наш клиент, то пре-
поръчващият ще получи ваучер за пазаруване 
на обща стойност 20 лв. Може да се препоръ-
чат до 6 приятели.

 Ваучерите за пазаруване може да се използ-
ват в хиляди магазини в цялата страна.
Какви са изискванията към препоръчания: 

 Да не е бил клиент на Изи Кредит

 Да вземе кредит от Изи Кредит до 30 
дни от датата на препоръката

 Да не се отказва от кредита в рамките на 
14 календарни дни 

Промоцията е валидна до 30.06.2018 г.
Общи условия на кампанията са налични във 
всеки офис, както и на www.easycredit.bg
Програмата бележи успехи и вече имаме над 
хиляди препоръчани клиенти.



Нов пеолетно-летен каталог за 
лоялната пеогеама Изи Бонус
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EasyBonus е специална програма създадена за лоялните 

клиенти на Изи Кредит и всеки следващ кредит може да 

им е по-евтин. Нещо повече – те може да избират между 

десетки подаръци, с които да зарадват себе си и люби-

мите хора. 

И тази година Изи Кредит стартира с нов обновен бонус 

каталог. Добавени са повече от 20 нови подаръка, от кои-

то могат да си избират клиентите с наличните им бонус 

точки – карти за игра, чаши за бяло вино, палатка, пе-

ралня и още много други! Вярваме, че те са подходящи, 

полезни и ще се харесат на клиентите ни. За първи път 

в каталога има и добавена страница с тематични за се-

зона подаръци – надуваем дюшек, плажна кърпа, чадър, 

ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА ИЗИ БОНУС

кофичка с лопатки и още. Специално за клиентите ни има 

и традиционен талон за отстъпка при пазаруване от два-

ма от  партньорите ни – „оптики Леонардо“ и „Joy Optics & 

Grand Optics“. През този сезон клиентите ни ще могат да 

се възползват от 25% до 35% отстъпка от базовата цена 

на всички стоки, като използват талона за отстъпка, който 

се намира на корицата на новия каталог. 



РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Изи Кеедит бе спонсое на седмото издание 
на „Пеолетно хоео“ във Велингеад

Кеасиви маетеници получиха клиентите на Изи Кеедит

Изи Кеедит с подаеък  
за клиенти и служители 
по случай осми мает

Комплимент за 
клиентите по случай 
Великден

стр. 5

По традиция за празника 
„Баба Марта“ всяка година 
Изи Кредит подарява на кли-
ентите си мартеница, която 
е символ на настъпващата 
пролет и носи пожелание за 
здраве и плодородие.
Традицията е на първия ден 
от март най-старата жена в 
семейството да върже на ръ-
цете на децата пресукан бял 
и червен конец за здраве и 

Клиентите на Изи Кредит имаха още един хубав повод за усмивка. 
По случай 8 март, всеки клиент, който се възползва от услугите на 
компанията, получи красива гривна с камък Swarovski, комплимент 
от компанията.

Великден е от най-светлите 
християнски празници.
По стар обичай яйцата се боя-
дисват в седмицата преди Ве-
ликден, в четвъртък по изгрев 
слънце или в събота. Първото 
яйце задължително се боядис-
ва от най-възрастната жена и 
трябва да е в червен цвят.  По 
традиция с първото яйце тя ри-
сува кръст на челата на малките 
деца, като символ на заражда-
щия се нов живот и с пожела-
ние за здраве и благоденствие.
И тази година Изи Кредит не 

Изи Кредит за четвърта поред-
на година бе сред основните 
партньори на седмото издание 
на „Пролетно хоро“, което се 
проведе на 24 март във Велин-
град. Тази година фестивалът  
бе посветен на седемдесет го-
дишнината от създаването на 
Велинград и 10 години от връ-
чване на приза СПА столица на 
Балканите.
„Пролетно хоро“ е традицио-
нен български фолклорен фес-
тивал, който се провежда през 
последните седем години. На 
събитието присъстваха близо 2 
000 души от цяла България. Във 
фестивала участваха различни 

танцови състави от страната, с 
които се провеждаха надигра-
вания.
Партньорството на Изи Кредит 
е в унисон с политиката на ком-
панията да подкрепя значими 
за местната общност събития, 
които се провеждат в градовете 
и техните райони в цялата стра-
на, където компанията развива 
дейност.

против уроки. Затова с марте-
ница се украсяват сватбените 
китки и сватбеното знаме; с 
мартеница се кичи котлето, в 
което се дои първото мляко 

на Гергьовден; с мартеница 
се завързват събраните на 
Еньовден билки. Червеното 
конче е символ на живот, а 
бялото на щастие и чистота.

Изи Кредит направи празни-
ка по-специален за своите 
клиенти, като ги зарадва с 
мартеница, комплимент от 
компанията.

от компанията.

пропусна да зарадва своите 
клиенти с красиви тематични 
материали за празника - бран-
дирана кутийка с червена боя 
за яйца и стикери за яйца. 

От началото на годината сме осъществили над 30 регионални инициативи.
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Изи Кеедит пеазнува 13 години
Как започна всичко?
На 1-ви април в далечната 2005 г. в град Видин за-
почва работа малка фирма за потребителски кре-
дити с наименованието „Кредит Корект“. Офисът 
й е с двама-трима души, заредени с много мечти и 
кураж. Макар и малка, амбициите на създателите 
на фирмата – Станимир Василев и Неделчо Спасов, 
са големи. Те искат да променят завинаги пазара 
на финансови услуги в България. Ще предоставят 
бързо пари назаем на хора, които нямат или имат 
ограничен достъп до банкови услуги. На клиентите 
няма да се налага да губят време в ходенето до офи-
си, а ще се обслужват от кредитни консултанти (по 
това време се наричат лични финансови съветни-
ци) на фирмата директно в техния дом – напълно 
нова и сравнително непозната дотогава концепция 
за България. Малко след старта фирмата се пре-
именува на „Изи Асет Мениджмънт“ АД и кръщава 

 » от стр. 1

основния си продукт Изи Кредит, в хармония с на-
ложеното реноме – заемите ще се отпускат бързо, 
лесно и удобно. Така се ражда нашата компания. До 
края на годината компанията добавя още 4 офи-
са в Северозападна България – Монтана, Враца и 
други. Отпуснати са хиляда кредита. Така започва 
и стремглавото изкачване по стълбата на успеха.
Станимир Василев, Неделчо Спасов, Радослав Милен-
ков, Дафинка Стилиянова, Кирил Михайлов, Анто-
ния Събева, Валентин Гетов, Софроний Димитров 
и Стефан Колев са хората, които имат огромни 
заслуги за това, компанията ни да е сред лидерите 
на пазара за малки потребителски кредити. Те са 
хората, които оставят огромна следа по пътя към 
успеха на Изи Кредит. Колеги, благодарим ви за все-
отдайната работа!

За 13 години Изи Кредит се наложи като 
една от най-разпознаваемите компании 
за небанкови потребителски кредити, 
като тя е първа назовавана марка. 
Всеки офис в страната, по случай рож-
дения ден на компанията, направи своя 
специална торта и отпразнува празника с 
всички колеги.

офис Русе Дружба офис Петрич

офис Русе 1 

офис Русе Дружба

офиси Враца и Враца Дъбникаофис Пловдвив Евмолпия

офис Видин

Организатор инкасатори

офис ПодуянеОфис Враца и Враца Дъбника
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2005-2007 г.
Поставихме началото в град Видин с 
отварянето на първия ни офис на 1 
април 2005 г. Easy Credit набира ско-
рост с нови офиси в различни градове, 
сред които Монтана и Враца, а бизне-
сът е изцяло собственост на български 
предприемачи.

2008 г.
Easy Credit отваря собствена обучител-
на зала, много нови офиси в различни 
градове и отпуска своя 50 000 -ен кре-
дит. 
Компанията навлиза на пазара в Украй-
на.
18 юли – Компанията получава лиценз 
за своята Изи Академия - Център за 
професионално обучение, в който слу-
жителите на компанията трупат знания 
и умения.

2009 г.
За първи път Easy Credit участва във 
форум за кариерно развитие – в 
Job&Internship Fair в Американския 
университет в Благоевград.

БНБ вписва Easy Credit в своя регистър.

На 23 декември Easy Credit обслужва 

2015 г.
Easy Credit е с ново лого.
Стъпва на пазара в Македония.

2016 г. 
Easy Credit застана зад развитието на 
българския спорт, като подкрепи реди-
ца спортни събития като мача на Григор 
Димитров в зала Арена Армеец в Со-
фия, спортното събитие за деца „Тереза 
Маринова и приятели”, както и финала 
за Купата на България.

2017
На 23 юни Изи Кредит придоби най-го-
лемия си конкурент в бранша – „Прови-
дент Файненшъл България“ ООД.
Easy Credit  подкрепи над 100 регионал-
ни активности в цялата страна.
Открихме над 15 регионални офиса в 
страната.

2018 г.
Вече 13 години сме една от най-успеш-
ните български компании при доставя-
нето на финансови услуги от врата до 
врата.

Над 86% от българското население по-
знава марката Easy Credit.
Над 3 500 мъже и жени се грижат за кли-
ентите ни. Над 170 офиса в цялата страна. 
Над 2 милиона отпуснати кредита.

Какво постигнахме за 13 години?
своя 200 000-ен клиент. 

2010 г.
По случай петия си рожден ден Easy 
Credit обявява кампанията „Искам 
кола“, в рамките на която подарява  
пет чисто нови автомобила чрез том-
бола, която не е обвързана с покупка-
та на продукт. Кампанията предизвик-
ва истински фурор, а популярността 
на Easy Credit расте. 

2011 г.
Easy Credit стъпва в Румъния. Създа-
ден е филиал със седалище в Букурещ.
27 октомври – Easy Credit открива 
седмата си поред детска площадка в 
Силистра и засилва участието си като 
спонсор на различни социално-об-
ществени събития.

2012 г.
На 1 януари Easy Credit стартира про-
грамата си за лоялни клиенти „Изи Бо-
нус“. 
1 март -  Easy Credit представя специа-
лен продукт за своите лоялни клиенти 
– VIP Easy.
18 април -  Easy Credit отпуска своя 500 
000-ен кредит. 

2013 г.
На 7 май Easy Credit поставя начало-
то на партньорството си с Български 
пощи и така и днес компанията пред-
лага продуктите си в над 2 050 пощен-
ски станции.

2014 г.
Easy Credit  участва в многобройни 
благотворителни акции и социално-
отговорни събития. 
Организира обучения за финансова 
грамотност „Не на дълговете, да на па-
рите“.
Easy Credit стъпва на пазара в Полша.

офис Люлин Юг

офис РусеЦентрален офис, Кредитен отделт
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МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ

 В началото на 2018 г. Изи Кре-

дит сключи договор с една от 

най-големите рекламни аген-

ции Saatchi & Saatchi. Агенцията 

бе избрана  за основен комуни-

кационен партньор след кон-

курс, спечелен от нейния екип 

в края на миналата година.   

Стефан Колев, изпълнителният 

директор на Изи Кредит, ко-

ментира: „Амбицията да про-

дължим растежа си изисква 

да работим с комуникационен 

партньор, който да вижда от-

въд стандартната рекламна 

кампания и поставя фокус вър-

ху бизнес предизвикателствата. 

Вярваме, че ефективната реа-

лизация на предложените идеи 

ще се отрази върху търговските 

ни резултати. Ще се радваме да 

работим съвместно през след-

ващите две години и сме убеде-

ни, че това ще е успешно парт-

ньорство и за двете страни.“

Георги Гавазов, управляващ 

директор на Saatchi София, до-

пълва: „Включваме се в конкур-

си, единствено ако виждаме в 

тях възможност за изграждане 

Изи Кеедит стаетиеа 2018 г. 
с нова имиджова кампания

Брандирана спирка в град Бургас

на трайно партньорство, в кое-

то ние активно да допринася-

ме за постигането на бизнес 

целите и да получаваме пре-

дизвикателства, надхвърлящи 

очакванията спрямо една ре-

кламна агенция. Изключително 

щастливи сме, че в целия екип 

на Изи Кредит виждаме споде-

лена гледна точка и разбиране 

на нуждата от партньорство от 

нов тип“.

Имиджовата кампания бе из-

ключително успешна и приета 

с огромен интерес от всички 

колеги и партньори. Кампания-

та беше подкрепена с  реклама 

по Нова телевизия и нишовите 

канали, радио реклама по Ве-

селина, Вероника и Енерджи, 

брандирани автобусни спирки 

в градовете Пловдив, Варна, 

Бургас, Велико Търново, Русе, 

Стара Загора, Шумен, Габро-

во, Враца и Видин, плакати в 

34 ДКЦ-та в София, Пловдив, 

Варна и Бургас, стикери във 

вагоните на метрото в София, 

както и печатни рекламни ма-

териали – листовки, плакати и 

хенгъри.



стр. 9

Изи Кредит стартира година-
та със специална кампания за 
своите клиенти пенсионери. В 
рамките на инициативата, коя-
то се проведе от 8 януари до 8 
март 2018 г., бяха раздадени 9 
хладилника и стотици бранди-
рани купи за салата, практично 
допълнение към всяко дома-
кинство. 
Всеки потребител, който полу-
чава пенсия и вземеше проду-
кта „Кредит Пенсионер“ от Изи 
Кредит през периодa на про-
моцията, участваше в ежесед-
мична томбола за хладилник. 
Имената на късметлиите бяха 
обявявани всеки петък между 
12 януари и 9 март на сайта на 
компанията www.easycredit.bg. 
С усвояването на кредита, по-
требителят получаваше и скреч 
карта, с която веднага можеше 
да разбере дали печели пода-
рък – купа за салата с логото на 
Изи Кредит. 
Изи Кредит е една от малкото 
кредитни компании, които имат 
специално разработено финан-
сово решение за пенсионери, 

Този април Изи Кредит празнува 13 години! По случай рождения си ден, 

компанията организира специална промоция за своите клиенти. В рам-

ките на инициативата, която се проведе от 1 до 30 април 2018 г., всеки 

ден бяха раздадени по 13 награди, между които тостер–преса, пасатор, 

миксер, цитрус преса и сет за барбекю. 

Всеки клиент, който изтеглеше кредит от Изи Кредит през периодa 

на промоцията, участваше в ежедневното теглене за предметни на-

гради. Имената на късметлиите са обявени на сайта на компанията 

www.easycredit.bg. 

Кампанията „Кеедит Пенсионее“

Изи Кеедит става на 
13 години и еаздава 
по 13 нагеади 
всеки ден пеез апеил

Е.И. от офис Панагюрище 2

съобразено с финансовите  на-
вици на потребителите в тази 
възраст. „Кредит Пенсионер“ е 
паричен заем, предназначен 
само за пенсионери. Сумите, 
за които може да се кандидат-
ства са от 100 лв. до 2 500 лв., а 
срокът на погасяване - от 3 до 
12 месеца. Едни от основните 
предимства на продукта са не-
говите фиксирани месечни по-
гасителни вноски, прозрачни и 
ясни условия, бързо одобрение 
и кандидатстване само с лична 
карта.

МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ
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Изи Кредит взе участие във форума „На-
ционални дни на кариерата“, който се про-
вежда за 17-та поредна година в 8 града 
в България – София, Варна, Русе, Велико 
Търново, Габрово, Свищов, Бургас и Плов-
див. Той събира на едно място големи 
български и международни компании, 
предлагащи стажантски и работни пози-
ции в различни бизнес сектори.  Входът за 
посетители е свободен и всеки посетител 
може да разгледа всички присъстващи 
работодатели. Тази година Изи Кредит взе 
участие в 4 града – София на 13 – 14 март, 
където имаше над 5 200 посетители и 131 
фирми участници, Русе 21 март – 1 500 по-
сетители и 35 фирми, Велико Търново 26 
март – 1 500 посетители и 22 фирми, Габро-
во – 28 март – 500 посетители и 23 фирми.

На форума взеха участие и помогнаха колеги от 
офисите ни.

Национални дни на каеиееата
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ВЪТРЕШНИ СЪБИТИЯ 

Изи Кеедит ще подаеи два апаетамента 
на бългаеското Чееномоеие на свои 
служители
Като компания, грижеща се за своите слу-
жители, за пореден път Изи Кредит стар-
тира мащабно вътрешно предизвикател-
ство за своите кредитни консултанти и 
мениджъри. През тринадесетгодишната си 
история компанията е реализирала много 
инициативи, насочени към служителите си, 
защото вярва, че хората са най-важният и 
ценен ресурс на всеки успешен бизнес.
За първи път в историята на компанията на-
градата за двама от най-добрите в търгов-

ската структура ще е чисто нов апартамент 
на българското Черноморие. Резултатите 
и качественото обслужване на клиентите 
ще определят кои кредитни консултанти и 
мениджъри, част от търговската структура 
на компанията, ще се борят за двете големи 
награди.
 „Вярваме, че кредитните консултанти и тех-
ните мениджъри са ключът към успеха на 
компанията. Те са лицето на нашия бизнес 
и ежедневно се грижат за удовлетворе-

ността на клиентите ни, предоставяйки фи-
нансови услуги от врата до врата. Поради 
това винаги се стремим да поставяме фокус 
върху допълнителното им стимулиране” – 
сподели Стефан Колев, Изпълнителен ди-
ректор на „Изи Асет Мениджмънт“ АД.
Ключовете от големите награди ще бъдат 
тържествено връчени на ежегодната Тър-
говска конференция на Изи Кредит, която 
ще се проведе в периода 3-5 август в хотел 
Рила, к-к Боровец.
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ТОП Регионалните мениджъеи за 2018 г.
По традиция през месец 

февруари излизат имената 

на колегите Регионални ме-

ниджъри и Мениджъри раз-

витие от търговската струк-

тура на Изи Кредит, влезли в 

ТОП категория за настояща-

та година. 

Имаме удоволствието да 

представим, че през 2018 г. 

в ТОП категория влизат 34 

Регионални мениджъри и 62 

Мениджъри развитие, кои-

то са доказали, чрез своето 

София 1324; жк. Люлин, бул. Джавахарлал Неру 28,

Силвър център, офис 40-46; тел: 02/ 92 77 351, 0700 18 100; e-mail: offi  ce@easycredit.bg

0700 18 100w w w. e a s y c r e d i t . b g

налните мениджъри може 

да намерите в офисите на 

Изи Кредит.

щи на Висшия 

мениджмънт 

на компания-

та и не на по-

следно място 

- те ползват 

п р е д и м с т в о 

при подбор за 

по-високи по-

зиции в „Изи 

Асет Менидж-

мънт“ АД. За 

положените усилия, неу-

морна работа и отдаденост, 

тази година ТОП Регионал-

ните мениджъри получиха 

специална награда - персо-

нализиран кожен тефтер и 

грамота. Награждаването се 

проведе на две дати - 22.03.  

в хотел  Акорд, град София, 

като лично Изпълнителният 

директор Стефан Колев връ-

чи наградите на 17 колеги, 

останалите 17 колеги бяха 

наградени на 23.04.

Информация с ТОП регио-

представяне, че заслужават 

да бъдат отличени. Иници-

ативата „ТОП мениджър“ е 

създадена в началото на 

2015 година, за да отличи 

най-добрите ръководители 

в търговската структура. 

Отличените служители имат 

възможност да получават 

допълнителни придобивки 

според позицията си. На тях 

се предоставя индивидуал-

но насочено обучение, те са 

регулярни участници в сре-


