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Спартакиада 2018 г.
Изи Кредит проведе осмото 
издание на едно от най-зна-
чимите вътрешни събития за 
своите служители – „Изи Кре-
дит Спартакиада 2018’’. В еже-
годната спортна инициатива се 
включиха над 200 служители на 
компанията от цялата страна. 
Събитието се проведе в три по-
следователни дни в началото 
на месец октомври в к.к. „Албе-
на”.  
Тазгодишното мото на спорт-
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За XI-та поредна година се про-
веде Националната търговска 
конференция на Изи Кредит. 
Тазгодишното мото на конфе-
ренцията е „Работим заедно. 
Печелим заедно!“, което е в 
унисон с успешния старт на го-
дината и постигнатите високи 
резултати през изминалите 6 
месеца. Събитието се проведе 
на 3-5 август в хотел Рила, к.к. 
Боровец, където присъстваха 
над 600 колеги от цялата стра-

на. Всички те получиха бранди-
рани подаръци, като компли-
мент от компанията.
Конференцията беше открита 
от Антония Събева, Изпълните-
лен директор на Management 
Financial Group, a Изпълнител-
ният директор на Изи Кредит, 
Стефан Колев, благодари на 
всички колеги за постигнатите 
резултати и положените уси-
лия.
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ното събитие беше „Работим 
заедно. Побеждаваме заедно”. 
Участниците демонстрираха за- 
видни спортни умения, бор-
беност и отборен дух в четири 
състезателни направления – 
футбол, щафетно бягане, во-
лейбол и тенис на маса. Около 
спорта се обединиха колеги от 
всички краища на България, от 
различни отдели и на най-раз-
лични позиции в структурата 
на компанията. 
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Галин Тодоров, Директор дирекция 
„Бизнес развитие, проекти и анализи“

ИЗИ КРЕДИТ КАТО РАБОТОДАТЕЛ 

В настоящия брой ще ви пред-
ставим един от най-успешните 
ни колеги, който е част от се-
мейството на Изи Кредит вече 
над 10 години. Ето, какво спо-
дели той с нас:
Разкажи ни нещо за себе си. 
Имаш ли формула за постига-
нето на лично щастие?
И аз като повечето „софиян-
ци“ дойдох в големия град, за 
да постъпя в университет, но 
в крайна сметка останах в Со-
фия... Женен съм, с две деца, 
имаме и домашен любимец. 
Личното щастие го постигам 
като правя едно-две прости 
неща, които харесвам.

От кога си в компанията? 
В компанията съм от 30.01.2008 г., 
което прави повече от 10 годи-
ни. В началото започнах в Кре-
дитен отдел, като кредитен ин-
спектор. След около година  бях 
преназначен в отдел Продажби,  
като анализатор. Сменил съм 
доста позиции в рамките на 
този отдел, но като цяло естест-
вото на работа бе еднакво. Не-
щата, които се променяха бяха: 
знанията, опита и отговорно-
стите, които имах.
Какво е за теб да работиш в Изи 
Кредит?
Истинско удоволствие! През 
тези 10 години доста от моите 

приятели смениха по 3-4 фир-
ми, защото все не намираха 
това, което търсят. При мен 
нещата бяха точно обратното.  
Може да се каже, че съм голям 
късметлия. Осъзнавам, че е 
изключително важно, човек да 
се чувства удовлетворен от ра-
ботата си, защото ако се зами-
слим, ние прекарваме повече 
от половината си живот на ра-
ботното място и би било много 
тъжно половината ни живот да 
мине в неудовлетвореност.
Какво те задържа толкова дъл-
го време в Изи Кредит и кое те 
мотивира?
Атмосферата, културата и цен-
ностите, които компанията 
изповядва, много ми допадат. 
Служителите имат възможност 
за пряк контакт с всеки един 
от фирмата, независимо, дали 
е Изпълнителен директор, Ме-
ниджър на друг отдел или Соб-
ственик. Липсват формалните и 
сложни правила за комуника-
ция, които  съществуват в голе-
мите корпорации. Всички има-
ме възможност за изява, като 
можем свободно да предлага-
ме идеи и най-важното, има на 
кого да ги споделим. От много-
бройните примери, които съм 
имал през тези 10 години мога 
да кажа, че ЧОВЕКЪТ  и човеш-
кото са  били винаги в центъра 
на Компанията.
Какво се е променило в теб, от-
както работиш в Изи Кредит?
Първо остарях с десет години и 
доста от косата ми вече я няма 
. Ние често казваме, че не сме 
се променили и винаги сме си 
били такива, но това е защото 
рядко се обръщаме назад. А 
като погледна моя син, който 
също е на 10 години, то със 
сигурност това време е доста-
тъчно за големи метаморфози. 
В Изи Кредит, аз специално 
получих ценни знания, бла-
годарение на контактите ми с 
многото колеги, с които съм 
имал възможността да работя. 

Това доведе до придобиване 
на доста по-голяма увереност, 
което е изключително важно 
при взимането на решения. На-
учих доста и за човешките вза-
имоотношения, но по тази тема 
има още доста какво да се учи 
и едва ли един човешки живот 
може да бъде достатъчен 
Какво правиш обикновено 
след  работа и имаш ли хоби?
Времето след  18.00 ч. отделям 
обикновено на моето семей-
ство и по-конкретно,  помагам 
на моите деца в ограмотява-
нето им. Обичам много моето 
село, атмосферата там и почти 
всяка седмица си пътувам, за 
да се грижа за своята овощна 
градина. Също така, обичам 
много историята и от време на 
време прочитам някоя книжка 
на тази тема. 
Каква е формулата за успех?
Ако има изобщо формула, аз 
така си я представям 5*РАБОТА 
+ СЪРЦЕ на степен ПИ = Успех 
! Човек трябва да работи с 
много желание и да влага сър-
це във всичко, което прави.
Ако не беше в този бизнес, с 
какво щеше да се занимаваш?
Това ми е първата работа в жи-
вота и ми е паснала чудесно, 
така че не се представям на 
друго място.
Какво би казал на твои колеги, 
които сега започват работа в 
компанията?
Бъдете проактивни, давайте 
предложения как нещата да 
се случват, а не как няма да 
се случат, бъдете любопитни, 
бъдете критични към себе си. 
Проявете търпение, защото не 
всичко се случва толкова бър-
зо, колкото ви се иска. Каквито 
и амбиции да имаме, то трябва 
преди всичко да останем хора 
и вярвам, че няма ненаказано 
добро.
За какво мечтаеш?
Един ден да имам възможност 
да си живея безгрижно в малка 
китна къщурка на село.
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€28 млн. инвестиции в iuvo за 2 години 

Бизнес кредитиране 
от ново поколение

„Платформата за Р2Р iuvo прие €28 млн. инвестиции за едва 2 годи-
ни от старта си, а за последните 12 месеца ръстът на инвестиции на 
пазара за iuvo се е увеличил 6 пъти!“, излезе с официална информа-
ция Ивайло Иванов, СЕО на компанията. Платформата за peer-2-peer 
инвестиции, в която Изи Кредит е оригинаторът с най-голям брой 
кредити, е една от най-бързо развиващите се у нас и една от най-ско-
ростно проспериращите в Европа. 
По инвестиционната стълбица
Ако FinTech секторът се считаше за запазена зона за технологично 
напредналите до скоро, то днес е по-достъпен от всякога. Благата 
на сектора се разкриват за широката аудитория и основна причина 
за това са Р2Р компаниите за инвестиции. Регистрираната в Естония 
платформа iuvo се радва на сериозен интерес от страна на българ-
ски инвеститори. А доверието в модела е оправдано. В цифри ръстът 
на компанията е внушителен. За едва 2 години от стартирането си, 
инвестициите в iuvo възлизат на над €28 млн., направени от повече 
от 6 500 инвеститори от над 110 държави в цял свят. Интересът и ин-
вестициите от България се увеличават всеки ден, като за последна-
та година ръстът им е петкратен. Добавена стойност на доверието 
в iuvo дава участието на Изи Кредит като оригинатор. Изи Кредит е 
представен с най-голям дял кредити за инвестиции, като доброто 
име и доверието в стабилността на компанията допринасят за при-

вличането на солидни инвестиции именно в кредити на компанията. 
Инвеститорската база пък е нараснала с 300% за последната година, 
а българите на платформата са се увеличили със 127%. Прогнозите са 
позитивни по отношение на развитието на компанията. Очакванията 
са за сериозен ръст през следващата календарна година и още по-за-
силен интерес от страна на родните инвеститори.
Възможности за инвестиция 
По време на Търговската конференция на Изи Кредит колегите от съ-
порт екипа на iuvo подробно представиха възможностите за инвести-
ции в платформата. 
Повече информация за света на инвестиционните възможности може 
да получите на адрес: info@iuvo-group.com 
или телефон +359 2 493 0108.

От 100 хил. лв. до 1 млн. лв. до  
2 седмици. 
Климатът в бизнеса е особе-
но чувствителен в последното 
десетилетие и темповете на 
растеж зависят от гъвкавостта 
спрямо пазара. Именно ди-
намиката успява да изстреля 
компаниите напред и нагоре, а 
в условията на чести промени 
достъпът до финансови услуги 
е водещ фактор. Един от ос-
новните проблеми на бизнеса 
днес са недостатъчно оборотни 
средства, необходими за из-
вършване за ежедневни финан-
сови операции. И ако оборот-
ните средства на стартираща 
компания са съвсем символич-
ни, то не така стои въпросът 
при бизнеси с амбициозни пла-
нове за развитие в пазарната си 
ниша и разширяване на пазар-
ния си дял или портфолио от 
дейности. 
Ние в MFG сме известни с нова-
торския си дух и не се страху-
ваме да прилагаме новаторски 

вен с експедитивност, Prospect 
Capital се отличава с характер-
на гъвкавост при финансовия 
облик на кредитирането по от-

ношение на индивидуални спе-
цифики при всяка една сделка. 
Новаторският подход поставя 
клиента в центъра, предоста-
вяйки опростена процедура по 
кандидатстване без излишна 
документация и с предвари-
телно кредитно становище до 
24 часа след отправено запит-
ване и предоставена първона-
чална информация. „Реформа-
торският ни дух и стремежът 
да предоставяме качествена 
услуга са водещите стимули в 
нашия модел “, споделя Миро-
слав Каменов, Изпълнителен 

ГРУПАТА МФГ 

Платформата за Р2Р инвестиции, 
в която водещ оригинатор е Изи 
Кредит, набира популярност у нас

бизнес модели, когато става 
въпрос за подобряване на дос-
тъпа до финансови услуги. След 
подробно проучване на пазара 
на корпоративно кредитира-
не, открихме конкретна ниша 
за небанково кредитиране за 
средни и големи компании. В 
отговор на това през месец ап-
рил в групата от компании на 
MFG приветствахме най-новото 
попълнение Prospect Capital. 
В основата на бизнес модела 
Prospect Capital залага на бър-
зо кредитиране за бизнеса от 
100 хил. лв. до 1 млн. лв. Ос-

директор на Prospect Capital, и 
продължава: „Ние продължа-
ваме там, където други биха 
се отказали, защото успех се 
постига с ясна стратегия, реши-
телност и доверен партньор.“ С 
това бизнесът може да разчита 
на стабилна опора при нужда от 
бързо финансиране и стабилен 
партньор. 

Възможности за служители
Специално за служителите на 
Изи Кредит компания Prospect 
Capital предоставя допълни-
телна възможност за приход. С 
програмата на Prospect Capital 
“Препоръчай приятел“ всеки 
служител на Изи Кредит има 
възможност да предостави 
контакт на потенциален бизнес 
клиент. В случай на осъществя-
ване на кредитна сделка, пре-
доставилият контакта получава 
0.5% от стойността на усвоената 
сума след първото плащане на 
клиента. Ангажиментът на слу-
жителя е краткосрочен, едно-
кратен и се състои единствено 
в предоставяне на контакт. За 
придвижването на сделката се 
грижат експертите на Prospect 
Capital. 
За повече информация:  
sales@prospect-lending.bg 



Лоялната програма Изи Бонус

Изи Кредит спонсор на турнир 
по футбол в село Габровци
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EasyBonus е специална про-
грама създадена за лоялните 
клиенти на Изи Кредит и все-
ки следващ кредит може да 
бъде по-евтин. Нещо повече 
– те може да избират между 
десетки подаръци, с които да 
зарадват себе си и любимите 
хора. 
Специално за есенно-зимния 
период са добавени тема-
тични подаръци, съобразе-
ни с тази част на годината. 
Добавени са повече от над 
35 нови подаръка, от които 
могат да си избират клиен-
тите с наличните им бонус 

На 21 юли /събота/ за втора поредна година се прове-
де Благотворителен турнир по футбол в с. Габровци. С 
цел да се утвърди като традиция, тази година органи-
заторите са избрали благотворителна кауза, а именно 
събиране на средства за закупуване на консумативи 
за Детско отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черке-
зов“ - Велико Търново. Изи Кредит бе сред основните 
спонсори на събитието.
В състезанието се включиха много местни отбори, 
както и отбор на Изи Кредит. 
Следвайки политиката си да развива устойчив бизнес, 
Изи Кредит подкрепя значими за местната общност 
събития, които се провеждат в градовете и техните 
райони в цялата страна, където компанията развива 
дейност.

РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

точки – бутилка вино, зимна 
шапка, аксесоари за вино, 
компресор за гуми, малка 
масичка, стенен часовник, 
рутер, парочистачка, фри-
тюрник, велосипед, съдо-
миялна и още много други! 
Така подаръците в каталога 
вече са над 150 броя. Вярва-
ме, че те са подходящи, по-
лезни и ще се харесат на кли-
ентите ни. Специално за тях 
има и информация за новия 
ни партньор Сапир с новото 
си наименование „Alleop“. Te 
предоставят отстъпка от 20% 
за всички продукти на редов-

на цена, предлагани от тях в 
онлайн магазина им Alleop.
bg. Всеки служител или кли-
ент, притежаващ Изи Бонус 

карта, ще може да използва 
специален промо код, чрез 
който ще бъде начислявана 
отстъпката от 20%.
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Търговските директори Ангел 
Маджиров и Мирослав Ан-
гелов показаха постигнатите 
резултати за изминалите 6 ме-
сеца, а Силвия Александрова, 
Маркетинг директор, направи 
ретроспекция на всички кампа-
нии през изминалите месеци и 
представи резултати от марке-
тинг проучвания за клиентите. 
Малко по-късно Ирена Ива-
нова, ръководител „Кредитен 
отдел“ и „Обслужване на клиен-
ти“, презентира резултатите от 
клиентското обслужване. Галин 
Тодоров, директор Дирекция 
„Бизнес развитие, проекти и 
анализи“, разказа за бъдещите 
проекти на компанията, кои-
то предстоят да стартират. 
Апостол Мушмов, Директор, 
Дирекция Групови функции 
„Кредитен риск и оптимизция 
на приходите“, с типичното си 
чувство за хумор, разказа за 
пазарния дял на компанията и 
възможностите за развитие. 
В презентацията си Нели Ду-
кова, Заместник-директор, 
Дирекция „Човешки капитал“ 
награди всички колеги  по слу-
чай 10-годишнината им в ком-
панията. Те получиха статуетки 
и грамоти като благодарност за 
тяхната лоялност и всеотдай-
ност.
Конферентната част завърши 
с награждаването на най-отли-
чилите се колеги: 15 касиери 
и 8 инкасатори.  Най-добрите 
ни търговци от страната също 
не останаха без награди и 47 
колеги получиха 3-дневна, All 
inclusive почивка в Гърция в 
хотел „Alexandros Palace“ 5*, 
Халкидики - 16 Кредитни кон-
султанти, 1 Организатор инка-
сатор, 19 Мениджъри развитие, 
10 Регионални мениджъри и 1 
Ерия мениджър. 
Най-голямата награда в истори-
ята на компанията оставихме за 
накрая - двама от най-добрите 
търговци в страната спечелиха 
чисто нов и изцяло обзаведен 
апартамент в к.к. Слънчев бряг.
Благодарим на всички колеги,  
знаем че винаги показвате най-
доброто, на което сте способни 
и заедно можем да покорим 

всеки връх.
За вечерта, за да 
се погрижат за до-
брото настроение 
на всички колеги, 
г о с т - и з п ъ л н и -
телите - Васил 
Найденов, Деси 
Добрева и Софи 
Маринова на-
правиха стра-
хотно шоу.

 » от стр. 1
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Изи Кредит направи специал-
на кампания за своите клиен-
ти пенсионери. В рамките на 
инициативата, която се про-
веждаше от 3 септември до 31 
октомври 2018 г., бяха разда-
дени 18 перални, практичен и 
необходим уред към всяко до-
макинство.

18 перални получиха пенсионерите, 
клиенти на Изи Кредит

Всеки потребител, който полу-
чава пенсия и вземе продукта 
„Кредит Пенсионер“ от Изи 
Кредит през периодa на про-
моцията, участваше в ежесед-
мичнo теглене за спечелване 
на пералня. Имената на къс-
метлиите бяха обявявани все-
ки петък между 7 септември и 
2 ноември в страницата на Изи 
Кредит!
Изи Кредит е една от малко-
то кредитни компании, които 
имат специално разработено 
финансово решение за пенси-
онери, съобразено с финансо-
вите  навици на потребителите 
в тази възраст. „Кредит Пенси-
онер“ е паричен заем, пред-
назначен само за пенсионери. 
Сумите, за които може да се 
кандидатства, са от 100 лв. до 
2 500 лв., а срокът на погася-
ване - от 3 до 12 месеца. Едни Елена Гарданска, офис Велинград Николай Николов, офис София - Люлин Юг

Величка Дерменджиева, офис Бургас - Меден 
рудник

от основните предимства на 
продукта са неговите фиксира-
ни месечни погасителни внос-
ки, прозрачни и ясни условия, 
бързо одобрение и кандидат-
стване само с лична карта.
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Наближават едни от най-свет-
лите празници през годината. 
Време, в което имаме нужда 
от подкрепа, за да превърнем 
празника във вълшебно изжи-
вяване.
Изи Кредит вече 13 години по-
мага на клиентите си да доне-
сат радост на любимите хора и 
в същото време и те да не оста-
ват без подаръци за празника.
За поредна година компания-
та ще направи празника още 
по-вълнуващ за всички, със 
специална коледна кампания 
за своите клиенти под надслов 
„Спечели телевизор, запази 
приятел“. В рамките на промо-
цията, която се провежда от 1 
ноември до 22 декември 2018 
г., ще бъдат раздадени 80 елек-
троуреда, както и хиляди бран-
дирани подаръци.
Кампанията продължaва да е 
в линията на комуникацията - 
Добри заеми! Добри приятели! 
Всеки от нас някога е взимал 
заем от приятел и роднина, но 
често се получава неловка си-
туация, в която човек не знае 
как да си ги поиска и отно-
шенията се развалят. А колко 
по-лесно е да съхраним прия-
телството, като просто вземем 
кредит от правилното място.

Вземете кредит от Изи Кредит 
през периодa на промоцията и 
може да спечелите - телевизор, 
пералня, смартфон, микро-
вълнова печка, вентилаторна 
печка, сешоар, пасатор, тос-
тер, сандвич-преса или цитрус 
преса. Късметлиите ще бъдат 
избирани посредством ежесе-
дмична томбола, като имената 
им ще бъдат обявявани всеки 
четвъртък на сайта на компа-
нията www.easycredit.bg. А при 
усвояване на кредита получа-
вате скреч карта, с която ведна-
га ще разберете дали печелите 
подарък коледна чаша, кален-
дар, запалка, дистанционно 
устройство, талони за отстъп-
ка от кредит. 

80 електроуреда и още много 
подаръци очакват клиентите на Изи 
Кредит през ноември и декември

МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ
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Изи Кредит награди с два апартамента 
на българското Черноморие двама 
свои служители
Като компания, грижеща се за своите слу-
жители, за пореден път Изи Кредит реа-
лизира мащабно вътрешно предизвика-
телство за своите кредитни консултанти и 
мениджъри. 
За първи път компанията награди двама от 
най-добрите търговци в страната с чисто 
нов и изцяло обзаведен апартамент в к.к. 
Слънчев бряг. Това е една от поредните 
инициативи със състезателен характер, 
която организира Изи Кредит. Чрез теглене 
на случаен принцип на 4 август компания-
та определи наградените -  Величка Тасева, 
Мениджър развитие в офис Първомай Юг 
- Запад и Теодора Тодорова, Организатор 
продажби в офис София – Горна баня.
Големите награди бяха тържествено из-
теглени лично от един от собствениците 
на Изи Кредит, Станимир Василев, на еже-
годната Търговска конференция, която се 
проведе в началото на месец август в к.к. 
Боровец.
За нас са много ценни нашите мениджъри и 
консултанти и вярваме, че те са гръбнакът 
на нашата успешна компания. Затова ви-
наги се стремим да поставяме фокус върху 
допълнителното им стимулиране.

Честито на печелившите!

ВЪТРЕШНИ СЪБИТИЯ 

Спартакиада 2018 г.
Ежегодната Спартакиада е 
един от поводите, по които 
колеги от цялата страна се 
събират, за да съчетаят при-
ятното с обмяна на профе-
сионален опит и мотивация. 
Победителите във всяка от 
дисциплините бяха отличени 
с много купи и медали от ръ-
ководството на компанията. 
Изи Кредит има дългогодиш-
на история в подкрепата на 
спортни събития, както въ-
трешни, така и насочени към 
общността, в която компани-
ята работи. Софийският ма-
ратон, националната спортна 
програма „Спортувай с Изи 
Кредит в твоя град”, турнирът 
„Тереза Маринова и прияте-
ли“ и „България спортува“ до-
пълват десетките регионал-
ни спортни събития, в които 
Изи Кредит е инвестирала в 
качеството си на Дружество, 
подкрепящо добрите за об-
ществеността инициативи 
през 13-годишната си исто-

Категория Щафета, жени 
1. Ерия София 
2. Централен офис
3. Ерия Север Запад

Категория Щафета, мъже 
1. Ерия Юг Изток
2. Ерия София Периферия 
3. Ерия София 

Категория Волейбол, жени 
1. Ерия Север Изток 
2. Ерия Юг Запад
3. Ерия Юг Център 

Величка Тасеваотляво на снимката - Теодора Тодорова

рия на българския пазар.

Благодарим на всички за 
спортния дух и емоционал-
ния заряд. Радваме се, че по-
казахме, че освен да работим 
заедно, може и да се заба-
вляваме и побеждаваме ЗА-
ЕДНО. Нищо от това, нямаше 
да бъде възможно без всички 
вас!

Категория Волейбол, мъже 
1. Ерия Север Изток
2. Централен офис 
3. Ерия Юг Център 

Категория Тенис на маса, жени 
1. Цонка Филипова, Ерия 
Север Запад 

2. Алтънай Дрянова, Ерия 
София 

3. Надя Дейчева, Централен 
офис 

Категория Тенис на маса, мъже 
1. Любомир Хаджиев, Ерия 
Юг Център
2. Илко Бонев, Ерия Юг Изток  
3. Ивайло Чавдаров, Ерия Юг 
Център

Категория Футбол 
1. Ерия Север Запад
2. Ерия Юг Изток 
3. Ерия София Периферия
4. Ерия Север Център

Всички снимки от събитието може да видите тук:  
https://www.facebook.com/events/699762947057125/
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ИЗИ КРЕДИТ В МЕДИИТЕ

20 000 ентусиасти се включиха в 
инициативата “България спортува 2018” 
Над 40 спортни дисциплини в 6 
областни града предизвикаха 
любителите на спорта във вто-
рото издание на инициативата, 
подкрепена от Изи Кредит.
Тази година компанията Easy 
Credit се включи в инициати-
вата „България спортува 2018“ 
като основен спонсор на на-
ционалното спортно събитие. 
„България спортува 2018“ се 
проведе в национален мащаб 
с участието на шест областни 
града - София, Пловдив, Бургас, 
Русе, Благоевград и Плевен. Съ-
браните средства по време на 
кампанията бяха инвестирани 
в изграждането на специален 
фитнес на открито, пригоден за 
хора с двигателни увреждания 
в София и Русе. Уредите бяха 
специално изработени от во-
дещ български производител 
на фитнес съоръжения по кон-
кретни параметри, предоставе-
ни от членовете на спортните 
клубове за баскетбол и тенис 
за хора с двигателни уврежда-
ния. Съоръженията за хората с 
двигателни увреждания вече са 
монтирани в Борисовата гради-
на в София, а след задвижване 
на чисто адмистративните про-
цедури, ще бъдат инсталирани 
и в Русе. 
Малки и големи се включиха 
в над 40 спортни дисципли-
ни - силови тренировки, бой-
ни изкуства, футбол, кросфит, 
аеробика, йога, зумба, канго 

джъмпс, шах, настолни игри, 
мини тенис, баскетбол и мно-
го други. Над 30 водещи тре-
ньори, фитнес, йога и танцови 
инструктори разпалиха спорт-
ния дух на участниците. По 
време на отделните събития 
бяха организирани и спортни 
предизвикателства под мотото 
Easy Credit Challenge, а всички 
участници в тях получиха на-
гради от Easy Credit. В София и 
Плевен привържениците на ле-
ката атлетика записаха най-до-
бро време в състезанието Easy 
Credit Run.
„За нас в Easy Credit спортът е 
много ценен инструмент, кой-
то подобрява качеството на 
живот. Чрез него намираме 
приятели, съмишленици и бъ-
дещи партньори. Ние избрахме 

да се включим и да подкрепим 
инициативата „България спор-
тува 2018“, защото вярваме, че 
спортът е забавление, до което 

вана за сега в София, а скоро 
и в Русе. Благодаря на всички, 
които се включиха в спортните 
празници в страната и в столи-

трябва да имат достъп всич-
ки. За мен е удоволствие да 
видя реализацията на нашите 
усилия, която ще бъде използ-

цата. Ще ви очакваме отново 
догодина.”- каза Стефан Колев, 
Изпълнителен директор на 
Easy Credit.  
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Easy Credit с комплимент към приятелството

Изи Кредит - партньор на “ Тереза Маринова 
и приятели” за 4-та поредна година

По случай „Деня на приятел-
ството“ (09.06.2018 г.), Easy 
Credit даде възможност на 
страницата си във Facebook 
потребителите на социал-
ната мрежа да посочат по 
какъв начин най-често бла-
годарят на приятелите си, 
които правят живота им  
по-добър.
Традиционното „Благодаря“, 
изказано в момента, в който 
сме почувствали, че приятел 
прави живота ни по-добър, 
се оказа най-често използ-
ваният начин да покажем на 
приятелите си, че оценява-
ме приятелството им. 
По-рядко се практикуват 
други начини за изразяване 
на признателност – когато 
стандартното „благодаря“ 
не изглежда съвсем доста-
тъчно. Такива са например 
предлагането услугата да 
бъде върната в подходящ 

Олимпийската ни шампион-
ка събра на едно място над 
700 спортни таланта за де-
вета поредна година. Леко-
атлетическото състезание  
„Тереза Маринова и прия-
тели“ се проведе в Нацио-
налната Спортна Академия 
на 03.06.2018 като част от 
кампанията “ София - Евро-
пейска столица на спорта”.
Easy Credit е един от двата 

момент („връщане на жеста“, 
„опитвам се да бъда до тях, 

когато имат нужда от мен“) 
и почерпката. Подготвянето 
на малък подарък е добър 
начин да се покаже благо-
дарност според малка част 
от анкетираните.
Резултатите от анкетата ста-
наха и повод Easy Credit да 

започне кампания „Благо-
дари на приятел“, в която с 

награда да мотиви-
ра хората да изкажат 
благодарност към 
приятел. В кампани-
ята-игра всеки из-
казал благодарност 
към приятел има- 
ше възможността 
да  спече ли пер-
сонален билборд, 
чрез който да пока-
же благодарността 
си отново, но вече 
по един по-креа- 
тивен начин.
„ М е л и с  Д ю л г е р , 

благодарна съм ти, защото 
винаги мога да разчитам 
на теб, когато има нужда. 
Никога не си ми отказвала 
помощ за каквото и да е.“ 
беше посланиeто на Дани-
ела Дюлгерова, което грабна 
журито. Нейната креативна 

благодарност развълнува и 
жителите на Хасково, които 
имаха възможността да се 
насладят на нейното посла-
ние и като отпечатък върху 
билборд. 
 „За мен приятелството е 
свързано с ежедневна грижа 
за най-близките ми хора. То 
е едно от най-важните пред-
поставки човек да се чувства 
оценен и щастлив и аз ми-
сля, че трябва по-често да 
показваме на нашите прия-
тели колко много ги ценим.  
Чрез кампанията „Благода-
ри на приятел“ Easy Credit 
иска да напомни на своите 
последователи в социални-
те мрежи и в реалния живот, 
че приятелството е ценно и 
трябва да се освежава с мал-
ки жестове и с класическото 
„Благодаря“, както показа и 
анкетата.“ каза Силвия Алек-
сандрова, Маркетинг Мени-
джър на компанията.

на възраст от 6 до 12 години.
За първи път в историята 
на състезанието, тази годи-
на, са включени и деца на 
възраст от 13 години. Това 
отразява желанието на вече 
участвалите в предишните 
издания на състезанието да 
се включат отново и на тази 
възраст.
Начинаещите лекоатлети се 
състезаваха в дисциплини-

те 40, 60 и 150 метра гладко 
бягане, 40 и 60 метра с пре-
пятствия и скок на дължина 
от място.
В състезанието се включи-
ха 50 детски спортни клуба 
от цялата страна. В турнира 
имаше и участници от Сър-
бия. 
„За нас е изключително удо-
волствие, че след девет го-
дини интересът към турни-

ра продължава да е толкова 
голям. Благодаря на всички 
замесени за това, че заедно 
връщаме децата към стади-
она и спорта.“ - сподели за 
събитието Тереза Маринова.
„Спортът, приятелството и 
менторството са сред прио-
ритетите на Easy Credit  като 
социално отговорна компа-
ния.“  - сподели Стефан Ко-
лев, Изпълнителен директор 
на Easy Credit.  „Да подкре-
пим за четвърта поредна го-
дина Тереза Маринова в тази 
инициатива за децата лекоа-
тлети бе ценно за нас, тъй 
като в нейно лице виждаме 
единомишленик за това все 
повече деца да заменят зас-
тоялия начин на живот със 
спорт. Това е и нашата мисия, 
защото Easy Credit е приятел 
на спорта.“ добави още той.
Последната ни олимпийска 
шампионка беше много гор-
да с постиженията на малки-
те си приятели-лекоатлети и 
благодари на Easy Credit за 
подкрепата.

основни спонсора на спорт-
ното събитие, което всяка 
година събира в лекоатлети-
ческа надпревара 700 деца 


