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Разкажи ни за себе си?
М.Х.: Здравейте, казвам се 
Мариета Христова от София. 
Завършила съм бизнес адми-
нистрация през 2012 г. Работи-
ла съм предимно в търговията 
преди да проявя интерес към 
Изи Кредит. На 28 г. съм, семей-
на с едно дете, очакваща второ 
съвсем скоро.
В.В.: Казвам се Валентин Вутев. 
Роден съм в китното и много 
хубаво градче Етрополе. Там 
завършвам средното си обра-
зование, след което кандидат-

ИЗДАНИЕ НА „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД   /  РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО  /  СЕПТЕМВРИ 2017 г., БР. 73

В настоящия брой на Изи Таймс ще ви представим двама наши 
успешни колеги – Мариета, Организатор продажби в офис Со-
фия–Враждебна и Валентин, Организатор продажби в офис Со-
фия–Хаджи Димитър. Не е случайно, че отделяме внимание точ-
но на кредитните консултанти, защото те са лицето и гръбнакът 
на компанията ни. 

Ето и какво споделиха те с нас:
ствам в тогавашния ВИИ „Карл 
Маркс“ гр. София, а в послед-
ствие УНСС - специалност „Сче-
товодство и контрол“, където 
завършвам висшето си образо-
вание. През това време работя 
в търговията в родния си град. 
Започнал съм като продавач и 
благодарение на моята упори-
тост и трудолюбие успях да се 
развия като личност и стигнах 
до длъжността председател на 
клоново стопанство, обхваща-
ща 4 села и така до 2001 г. 

В началото на месец август, за 
десети пореден път,  се про-
веде Националната търговска 
конференция на Изи Кредит. Тя 
протече под надслов „Герои на 
промяната“ и запозна близо 650 
присъстващи колеги с новости-

те в бизнеса след придобиване-
то на конкурента Провидент и 
посоките за бъдещото развитие 
на компанията. Антония Събе-
ва, изпълнителен директор на 
Management Financial Group, от-
кри събитието, което се прове-

де в Гранд хотел Пловдив. Спе-
циален гост на конференцията 
беше Тереза Маринова, която 
разказа какви са паралелите 
между спорта и бизнеса и как се 
постигат успешни резултати. 

Изи Кредит на 12 г.

Вече точно 12 години Изи Кредит осигурява достъп до финансо-
ви услуги от врата на врата за хора, които по различни причини 
не са могли да се възползват от тях. 
Достъпът до финансови услуги или т. нар. „финансово включва-
не“ е в основата на бизнес модела на компанията, която е сред 
водещите в небанковия финансов сектор у нас. Изи Кредит от-
беляза своята 12-та годишнина през м. април, и е един от най-
големите работодатели в сектора с над 3 500 кредитни консул-
танта и служителя, работещи в над 160 офиса в цялата страна.
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Ирена Иванова, 
ръководител отдел 
„Кредитен“ и 
„Обслужване на клиенти“

ИЗИ КРЕДИТ КАТО РАБОТОДАТЕЛ 

Какво превръща Изи Кредит в 
атрактивен работодател? 
Спокойната работна атмосфе-
ра, доверието и отношението 
към  всеки служител. Екипите, с 
които работя – другаде няма да 
ги намеря!
Какво е за теб да работиш в Изи 
Кредит?
Гордост, защото сме лидери на 
пазара. Предизвикателство, за-
щото динамиката поддържа ни-
вото ми. Отговорност, защото 
грешките са недопустими.
Какво е да работиш дълго вре-
ме на едно място?
Стремеж към усъвършенстване 
и непрекъснато надграждане.  
Точно това, че съм тук от 10 
години не ми позволява да се 

Интервю с „Георги“

нося по течението,  напротив 
-  стремя се към нови върхове 
и успехи със същия хъс, с който 
започнах през май 2007 г.  
Какво би посъветвал нов коле-
га в първия му работен ден в 
компанията?
Да приеме подадената ръка, 
да работи уверено и спокойно, 
защото в Изи няма невъзможни 
неща! 
Ако имаш „магическа пръчка“, 
какво би променила – профе-
сионално и в личен план?
В професионален план – бих 
поканила всеки един колега от 
регионален офис за един ден в 
Кредитен отдел, а извън него – 
надявам се да порастна и да се 
науча да почивам пълноценно!

Кой всъщност е „Георги“ в реал-
ния живот, извън рекламата? 
„Георги“ всъщност носи името 
Даниел и е от Варна, актьор 
по професия и призвание. За-
вършил Академията (НАТФИЗ) 
преди пет години, в класа на 
Стефан Данаилов. Веднага 
след завършването си започна 
да играе – в няколко театъра 
из страната и в два, в София. 
Най-много обича да се занима-
ва с деца и го прави повече от 
10-12 години.
А какво е да бъдеш „Георги“? 
Как възприемаш неговата 
роля? 
„Георги“ за мен е сериозна 
задача, като всеки професио-
нален ангажимент. И въпреки 
че професията му е привидно 
много далече от моята, прият-
но е да влезеш в образа на лъ-
чезарен и добър човек, винаги 
готов да помогне.
Защо реши да участваш в кам-
паниите/рекламите на Изи Кре-
дит? 
Всъщност, попаднах на кастинг 
за рекламата на Изи Кредит 

съвсем случайно. Отидох по 
настояване на познати, а пък 
те взеха, че ме избраха и така 
досега :).
Предизвикателствата по време 
на снимките? 
Като актьор, съм свикнал на 
всичко, но последният клип, в 
който участвах за Изи Кредит, 
беше истинско предизвикател-
ство. Това да снимаш всичко 
в един кадър изисква много 
голямо усилие и старание. 
Нямаш право на грешка. Пре-
минаваш през всички сцени и 
трябва да си перфектен. Ако 
другите объркат, и ти гориш. 
Ако ти объркаш, пак всички 
горят.
Нещо любопитно и интересно, 
което е останало извън кадър?
Снимачният процес беше мно-
го приятен. Много се забавля-
вахме с хлапетата, които участ-
ват в рекламата. През цялото 
време си говорихме на англий-
ски с момченцето, което в кли-
па е изрисувало стаята си. То 
цитираше анимационни филм-
чета и много се смяхме.
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Как и защо реши да започнеш 
работа в Изи Кредит?
М.Х.: Моя приятелка беше кре-
дитен консултант в структурата 
на Изи Кредит, от която се поин-
тересувах  за  естеството на рабо-
та. След като тя ми обясни, реших 
да опитам, защото условията ми 
позволяваха да съчетавам рабо-
тата с отглеждането на първото 
ми дете. Стори ми се интересно 
да работя с много и различни 
хора.
В.В.: Предвид икономическия 
срив, който започна в малките 
населени места в страната, ре-
ших да напусна и да потърся ра-
бота в София. Намерих такава, 
но не бях много удовлетворен 
от нея и продължих да търся, 
защото исках да се развивам и 
да работя нещо от което да бъда 
удовлетворен. Първоначално от 
обява научих за Профи кредит, 
където кандидатствах и бях при-
ет, след което започнах работа 
в офис Младост, но само след 8 
месеца работа една от моите ко-
лежки ми предложи да започна 
в Изи Кредит, в Младост. Приех 
предложението и на 06.11.2008 
г. започнах работа като Кредитен 
консултант в офис Младост. 

Какво се промени за теб след 
като започна работа в компа-
нията?
М.Х.: В началото започнах мал-
ко като на шега, с идеята че ще е 
нещо временно, но впоследствие 
работата ми хареса и така вече 
три години. Покрай срещите с 

клиентите станах по–общителна 
и контактна, и дори се  научих  да 
карам кола. 
В.В.: Започнах да се чувствам 
по-уверен, по-можещ, по-знаещ. 
Бях удовлетворен от работата си. 
Напуснах другата работа, където 
ходих на смени. Започнах да на-
трупвам клиенти. По това време 
имаше голямо текучество. Идва-
ха много консултанти и си отива-
ха по една или друга причина, но 
аз съм от хората, които не обичат 
да сменят често работата си. Кой-
то ме е търсил и питал, съм давал 
съвети как да намира клиенти. 
Често съм ходил с новоназна-
чени консултанти на адреси, за 
да видят нагледно как се пише 
предложение и как се разговаря 
с клиент, когато го посетиш на 
домашен адрес. В нашия офис 
са обучавани много хора, част от 
които са вече на по-високи нива в 
йерархията.

Как минава един твой работен 
ден накратко?
М.Х.: Сутрешна оперативка в 
офиса, съчетана със закуска :), 
прозвъняване на клиентите и ор-
ганизиране на работния ден, об-
мисляне на продажбите, събира-
не на вноски, отделяне на време 
за реклама...
В.В.: Сутрин като стана от сън, 
докато си пия кафето си подгот-
вям програмата за деня, след 
което се придвижвам до офиса 
и в 9:30 часа може да се каже, че 
съм готов да започна работния 
ден. Първо, ако има кредити за 

пускане ги пускам, след това за-
почвам да звъня на клиентите, с 
които ще се срещам през деня. 
Ако има въпроси от страна на 
мениджъра ги уточняваме. След 
което аз потеглям по така начер-
тания маршрут. Ако през това 
време се обади някой, който же-
лае кредит, аз съм на разполо-
жение. Ако не мога да го занеса 
се обаждам на мениджъра, за да 
се уточним как да го придвижа 
до офиса. Два пъти в седмицата 
рекламирам. Мога да кажа, че в 
моя район няма човек, който да 
не ме познава. Някой ме наричат 
кредитен инспектор, други шефе, 
трети просто Вальо. Имам си и 
някои определени места, където 
се срещаме с клиентите за внос-
ките и разбира се да уточним 
следващата. След като си събера 
вноските тръгвам към офиса, за 
да се отчета. Много пъти се нала-
га в офиса да ме чакат, тъй като 
моя район е почти без транспорт 
и се ходи изключително пеш. 
Лично мое мнение е, че КК трябва 
да си бъде в района, ако желае да 
има клиенти, а не да чака в офиса 
да му дадат.

Какво е да се срещаш и общу-
ваш с различни хора всеки ден?
М.Х.: Интересно, защото влизаш 
в  битието на всички клиенти. Не-
съзнателно стават част от живота 
ти, съпричастен си към пробле-
мите и радостите им.
В.В.: Да се срещам всеки ден 
с различни хора за мен е едно 
ново предизвикателство. Това са 

различни типове личности. Все-
ки клиент споделя своята болка, 
какво се е случило и защо му е не-
обходима подкрепа от Изи Кре-
дит. По този начин без да искаш 
научаваш съдбата на всеки от 
тях. В процеса на разговор и пи-
сане на предложение разбирам 
този клиент ще бъде ли лоялен 
или не. Има много клиенти, които 
по една или друга причина имат 
нужда от финансова подкрепа, 
но има и такива, които просто 
вземат пари без да правят смет-
ка, че тези пари трябва да се връ-
щат и после: „ама не мога, дай да 
го разсрочим по някакъв начин“. 
Лично мое мнение е, че повечето 
млади хора нямат такива навици, 
а това е много важно. На много от 
моите клиенти казвам: лесно се 
вземат, но трудно се връщат, така 
че преди да вземеш прецени как 
и колко ще можеш да върнеш на 
седмица или месец.

Каква е твоята формула за ус-
пех и какво те прави успешен/а 
в това, което правиш?
М.Х.: Креативността, придоби-
тия с течение на работата опит 
и желанието за успех и разви-
тие. Харесва ми, че разполагам 
с времето си и същевременно 
заплащането ме удовлетворява. 
Срещаш се с невероятно раз-
лични хора, с различни сфери на 
дейност, с различен мироглед.
В.В.: Накрая бих казал, че моята 
формула за успеха е търпение, 
трудолюбие, всеотдайност и лю-
бов.

ЕДИН ДЕН НА ...  » от стр. 1

Мариета Христова Валентин Вутев



МАЛКА ПЕЧКА 
С КОТЛОНИ

Код:
Цена:

ХЛАДИЛНА ЧАНТА

Код:
Цена:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧЕТКА 
ЗА ЗЪБИ

Код:
Цена:

ДЕТСКО СТОЛЧЕ 
ЗА КОЛА

Код:
Цена:

ДЕТСКА
КОЛИЧКА

Код:
Цена:

УДАРНА БОРМАШИНА

Код:
Цена:

ПРАХОСМУКАЧКА

Код:
Цена:

ТЕЛЕВИЗОР 32“

Код:
Цена:

ТУРИСТИЧЕСКА 
РАНИЦА

Код:
Цена:

ТЕЛЕФОН

Код:
Цена:

ВОДОСТРУЙКА

Код:
Цена:

БЛЕНДЕР

Код:
Цена:

РАДИО ЗА КОЛА

Код:
Цена:

МАЛЪК
ХЛАДИЛНИК

Код:
Цена:

172
6 300 т.

139
8 300 т.

167
17 300 т.

166
16 300 т.

188
5 800 т.

177
6 800 т.

162
23 300 т.

182
5 800 т.

164
6 800 т.

163
8 800 т.

160
20 300 т.

191
5 800 т.

136
8 300 т.

141
30 000 т.

НОВО

НОВО НОВО

НОВО НОВОНОВО

ЧЕТЕЦ ЗА КНИГИ

Код:
Цена:

169
13 800 т.

НОВО

НОВО

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСАЧКА

Код:
Цена: 165

12 300 т.

НОВО

НОВО НОВО НОВО

5 800 – 30 000 т.

Подаръците са илюстративни. До изчерпване на количествата.

ХЛЕБОПЕКАРНА

Код:
Цена:

ТАБЛЕТ

Код:
Цена:

142
13 000 т.

ФОТОАПАРАТ

Код:
Цена:

024
14 000 т.

КРОК ПОТ ЗА ГОТВЕНЕ

Код:
Цена:

006
9000 т.

НОВО

150
13 300 т.

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО
НОЖЧЕ

Код:
Цена:

БЕЗЖИЧНА МИШКА 
ЗА PC

Код:
Цена:

ЧАША

Код:
Цена:

ПИКНИК ОДЕАЛО

Код:
Цена:

НАДУВАЕМА 
ВЪЗГЛАВНИЦА

Код:
Цена:

ФЛАШКА
16 GB

Код:
Цена:

КАРТА ЗА ОТСТЪПКИ

Код:
Цена:

700 – 1 900 т.

ПЛЮШЕНА ИГРАЧКА

Код:
Цена:

КАРТА ПАМЕТ
8 GB

Код:
Цена:

СГЪВАЕМ ЧАДЪР

Код:
Цена:

ТЕНИСКА 
СЪС СНИМКА

Код:
Цена:

ТУРИСТИЧЕСКИ САК

Код:
Цена:

116
700 т.

101
800 т.

152
1 400 т.

133
700 т.

140
1 900 т.

130
1 200 т.

132
700 т.

ТЕРМОС

Код:
Цена:

189
1 900 т.

НОВО

НОВО

ТРИМЕР

Код:
Цена:

155
1 700 т.

НОВО

НАСТОЛНА ДЕТСКА 
ИГРА

Код:
Цена:

178
1 800 т.

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО

190
1 800 т.

054
1 000 т.

174
1 600 т.

СТОЙКА ЗА ТЕЛЕФОН
ЗА КОЛА

Код:
Цена:

НОВО

168
1 700 т.

ЗАРЯДНО ЗА КОЛА

Код:
Цена:

НОВО

154
1 800 т.

184
700 т.

МАША ЗА КОСА

Код:
Цена:

НОВО

156
1 900 т.

138
1 600 т.

НАДУВАЕМ ДЮШЕК

Код:
Цена:

НОВО

185
1 800 т.

ЕНИСКА

ТЕРМО ЧАША СЪС 
ЗАРЯДНО ЗА КОЛА

Код:
Цена:

050
1 700 т.

Подаръците са илюстративни. До изчерпване на количествата.

Изи Бонус с нов каталог
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Това лято Изи Кредит зарадва своите лоялни клиенти с нов летен 
бонус каталог. В него има вече над 80 страхотни подаръка, от 
които клиентите могат да изберат да закупят със своите бонус 
точки.
Ние в Изи Кредит вярваме, че всеки клиент е специален и за-
служава персонално отношение, подаръци и приятни изненади. 
Клиентът още с първия кредит става част от нашата програма 
за лоялни клиенти Изи Бонус и може да използва натрупаните 
бонус точки:

ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА ИЗИ БОНУС

 за над 80 страхотни подаръка от каталога   

 отстъпка от последващ кредит и всеки следващ кредит е по-
евтин

 възможност да станете ВИП клиент

Повече информация за лоялната програма на http://www.
easycredit.bg/easybonus

ТА
Л

О
Н

ХАЛБИ ЗА БИРА

Код:
Цена:

Специални 
летни предложения 

2017

Каталог

ПРОГРАМА
ЗА ЛОЯЛНОСТ

ПЛАЖНА КЪРПА

Код:
Цена:

ПАЛАТКА

Код:
Цена:

194
1 800 т.

192
7 800 т.

НОВО

193
1 000 т.

Всеки следващ кредит е по-евтин*

*Следващият кредит ще бъде по-евтин, в случай че се използват начислените бонус точки за отстъпка.
Повече информация на www.easycredit.bg/easybonus.

НОВОНОВО

Веригата Ви предоставя 25% отстъпка от обявените редовни 
цени на всички продукти и 10% отстъпка от обявените 
промоционални в сезонно намаление. Информация за продуктовата 
гама и списък с обектите ще намерите на www.opticlasa.com.

Всички актуални партньори и подробности за предоставените отстъпки вижте на: 
www.easycredit.bg/easybonuspartnersclients

КАК МОЖЕТЕ ДА СТАНЕТЕ ВИП КЛИЕНТ?
• Като натрупате 20 000 наградни бонус точки по специално

създадената за Вас VIP сметка; 
• Като заявите желание да станете ВИП клиент и попълните

поле 12 на ППЗ при кандидатстване за нов кредит. 

КАК ПОЛУЧАВАТЕ И ТРУПАТЕ НАГРАДНИ 
БОНУС ТОЧКИ?
Всеки клиент с поне един коректно 
(точно и в срок) приключен кредит Изи 
Кредит, Изи Месец, Изи Макс или Кредит  
Пенсионер автоматично става участник 
в програмата Изи Бонус и получава опре-
делен брой наградни бонус точки. Те са 
равни на размера на кредита, умножен 
по неговата поредност. 

Представяме Ви нашата специална карта за лоялни клиенти, с 
която ще може да пазарувате с отстъпка в различни търговски 
обекти. Може да я получите само срещу 700 наградни бонус точки.

КОГА И ЗА КАКВО  МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАГРАДНИТЕ БОНУС 
ТОЧКИ?
В началото на всеки следващ кредит при попълване на Предложе-
нието за сключване на договор за паричен заем (ППЗ),  
Вие можете да посочите дали искате да използвате своите 
натрупани до момента бонус точки сега или предпочитате 
да ги запазите. Вие можете да ги използвате за:
• отстъпка (100 бонус точки са равни на 1 лев);
• избор от различни атрактивни подаръци.

ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА 
ЗА ЛОЯЛНОСТ ИЗИ БОНУС, НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА:
• прочетете правилата на www.easycredit.bg,

секция Програма лоялност;
• позвъните на 0700 18 100 (без допълнително таксуване) и

се свържете с Вашия Кредитен Консултант.

ВИЖТЕ ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ И ТЕХНИТЕ СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ, 
ОТ КОИТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ С КАРТА ЗА ОТСТЪПКИ ИЗИ БОНУС.

ПРОГРАМА 
ЗА ЛОЯЛНОСТ

5 1200 60005ти кредит
за 1 200 лв. х точки

Vimaxclimа

Електрически 
инструменти 

DWT

Мулти 
Секюрити 
Солюшънс

До

Над

До Мес. карта от

5%

15% 10%

хотел 
СЕВТОПОЛИС

ПРЕФЕРЕН-
ЦИАЛНИ
УСЛОВИЯ

Травел Арт

До

лв.
200

Pulse 
Fitness & SPA

39лв.

Оптики 
Леонардо

Grand Optics 
и JOY Optics Клуб 365Vi art

30% 20% 10%10%

Техномаркет Зора Гуми ДианаБензиностанция
Петрол

Бензиностанция
ЕКО

ст./л ст./л
5% 5% 35%9 7

Деко Дент Лео Експрес Оpticlasa

15% 10% 25%

Суши 
ресторант 

Itamae

10%
Пицария 

Джепето

10%
La Prima 
Osteria

Светът 
на банята Carpet House Orange Center

10% 15% 15% 10%

Лукс Клининг

Реакшън –
часовници
и бижута

Меди Лукс Бижута 
Прецизъ

Дървени 
играчки 

Mouse Toys

Матраци
ТЕД

Автомивка 
Клийн Карс –

Люлин
Carlo Fabiani

Детски
свят Истра-Русе

10%

10%

20% 20%

10%

10%20% 10%

10%5%



РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Изи Кредит бе спонсор на шестото издание 
на „Пролетно хоро“ във Велинград

Изи Кредит съдейства за провеждането 
на „Маратон на приятелството“ в Плевен

стр. 5

Изи Кредит бе сред основните 
партньори на шестото издание 
на „Пролетно хоро“, което се 
проведе на 18 март във Велин-
град. Компанията подкрепи 
местната инициатива за трета 
поредна година. 

На 21 май в гр. Плевен се про-
веде четвъртото издание на 
Маратон на приятелството, 
който Изи Кредит подкрепи 
като спонсор.
За трета поредна година гр. 
Плевен беше домакин на това 
събитие, което събра над 550 
участници от над 21 държа-
ви. Състезанието включваше 
няколко дисциплини: класиче-
ски маратон (42,2 км), полума-
ратон (21,1 км),  щафета и град-
ски крос „Аз мога“ (3 км). 
Като част от програмата си за 
корпоративна социална отго-
ворност, Изи Кредит подкрепя 
спортни инициативи на локал-
но и национално ниво за по-до-
бър начин на живот.

Партньорството на Изи Кре-
дит е в унисон с политиката 
на компанията да подкрепя 
значими за местната общност 
събития, които се провеждат 
в градовете и техните райони 
в цялата страна, където компа-

нията развива дейност.
„Пролетно хоро“ е традицио-
нен български фолклорен фес-
тивал, който се провежда през 
последните шест години. На съ-
битието присъстваха над 2000 
души от цяла България. Във 

фестивала участваха различни 
танцови състави от страната, с 
които се провеждат надиграва-
ния.
Като един от основните парт-
ньори на фестивала, Изи Кре-
дит получи и благодарствено 
писмо от сдружение „Пролетно 
хоро“. В него се изказват най-
сърдечни благодарности към 
Изи Кредит и офис Велинград 
за подкрепата на фестивала и 
уверение, че при наличие на 
бъдеща подкрепа и съдействие 
от хора и организации, сред 
които и Изи Кредит, проявата 
ще събира още дълги години 
любителите на български на-
родни хора във Велинград.

Подкрепихме още редица инициативи:

Изи Кредит спонсорира 
международно събитие 
за съвременни танци в 
град Русе

Изи Кредит дари 5 лаптопа на децата от училище 
„Георги Бенковски“ в с. Малки Искър



РОЖДЕН ДЕН
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Изи Кредит на 12 г.

Дупница

Пловдив - Юг

Лом
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За 12 години Изи Кредит се наложи като една от най-разпознаваемите компании за небанкови потре-
бителски кредити, като тя е първа назовавана марка. 
Всеки офис по случай рождения ден на кампанията, направи своя специална торта и отпразнува праз-
ника с всички колеги.

София - Враждебна

Стара Загора Централен офис - Елеонора Филипова
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Директорите на дирекция „Про-
дажби“ Ангел Маджиров и Ми-
рослав Ангелов ни запознаха с 
търговските резултати и ключо-
вите постижения за изминалата 
година, а Ивомир Стевасарев, 
мениджър „Бизнес развитие“, 
преведе езика на Провидент 
за колегите от Изи Кредит (и 
обратно). За интеграцията на 

двете компании и предизвика-
телствата на промяната разка-
заха и двамата интеграционни 
мениджъри Рамона Илисие и 
Ивайло Чавдаров. 
За най-необикновените момен-
ти от лятото и за останалите ус-
пешни кампании през годината 
ни разказа Силвия Александро-
ва, заместник директор „Дирек-

ТЕМА НА БРОЯ
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ция Маркетинг“ на Изи Кредит. Тя 
разкри завесата и пред предсто-
ящите кампании до края на годи-
ната, а за началото на програмата  
„Доведи приятел“ научихме от 
специално заснето за целта ви-
део от Соня Бонова, Групов мар-
кетинг директор.
Малко по-късно Софроний Дими-
тров, директор „Бизнес развитие, 
проекти и анализи“, с типичното 
си чувство за хумор ни преведе 
през основните стъпки и спънки 
пред управлението на проекти. 
Конферентната част завърши с 
едно изкачване към Еверест от 
двама алпинисти, които решават 
да обединят усилията си по пътя 
към върха – своеобразна мета-
фора на сливането на Изи Кредит 
и Провидент и обединяването на 
усилията и екипите на двете ком-
пании.
Палата №3 на Пловдивския пана-
ир беше домакин на партито ве-
черта. Гостите бяха посрещнати с 
напитки и музиката от саксофон 
и пиано на входа на палатата. 
Най-добрите 16 Кредитни кон-
султанти, 1 Организатор инкаса-
тор, 19 Мениджъри развитие, 1 
Мениджър развитие от програ-
ма „Супер професионалист“, 10 
Регионални мениджъра и 3 Ерия 
мениджъри получиха награди за 
своите забележителни резултати 
за първата половина на годината 
– All-inclusive почивка за двама в 
хотел Сол Несебър Бей, гр. Несе-
бър.
Колегите, навършващи 10 годи-
ни в Компанията, бяха наградени 
със статуетки и специални гра-
моти с благодарност за тяхната 
лоялност.

стр. 10 »
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Музикалната програма беше 
осигурена от ансамбъл за на-
родни танци „Етноритъм“ и 
специалният гост на вечерта  –  
певицата Деси Слава. Колегите 
също се справиха страхотно и 
цяла вечер нито за секунда дан-

ТЕМА НА БРОЯ

сингът не остана празен.
Така с много усмивки, добро 
настроение и увереност, че го-
лемите успехи тепърва пред-
стоят, завърши юбилейната 
Търговска конференция на Изи 
Кредит.
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ИСТИНСКИ ИСТОРИИ 

Истинският разказ 
на Таня Вълчева, Организатор 
продажби от офис Гоце Делчев
Чувам си телефона. Звъни 
ли, звъни. Рано е. Някъде 
към 6:30 сутринта. Толкова 
рано? Със сънени очи се 
взирам. Я, телефонът на Све-
тослав. Нима е време? Чакат 
близнаци. Е, да ви кажа, ча-
кахме ги ние всички. Семей-
ството им има 3 деца от два 
брака. Вдигам, Светльо за-
почва с извиненията. Казвам 
„Абе, човек, не ми се извиня-
вай, качвам ти кредита вед-
нага! Бързам, бързам!“. И го-
тово. С тези таблети... бързо 
и по всяко време. Качвам се 
в офиса към 9:15 часа. Ели, 
моята мениджърка, вече е 
готова с проверките. Бър-
заме, бързаме, но нещо се 
закучи. А близнаците трябва 
да се родят в Благоевград. 
Ще пътуват 120 километра. 
Забравих да ви се предста-
вя... аз съм Таня Вълчева от 
офис Гоце Делчев. То в тази 
суматоха, но както и да е. 
Ели помоли колегите от Кре-
дитен отдел за съдействие 
и разбиране, да прередим 
другите кредити. И защото 
бързината е наше положи-
телно качество, Светослав 
е в офиса и всичко е готово 
в 9:35. „Хайде лек път и да 
се обадиш“, му заръчах. Су-
тринта на другия ден сядам 
да си пия сутрешното кафе, 
отварям си Фейсбук и какво 
да видя - Светослав се е пох-
валил. Има две дъщери. Е, 
хубаво ми е.
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МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ

Лятната кампания „За най-обикновените 
и най-необикновените моменти от лятото“
Изи Кредит допринесе за 
повече приятни моменти 
през лятото на своите кли-
енти. Защото това е сезонът, 
изпълнен с най-много нео-
бикновени моменти за всич-
ки. Това е сезонът, в който 
човек се откъсва от своето 
ежедневие, като независи-
мо дали му предстоят спе-
циални поводи или не чак 
толкова специални  с при-
ятели и познати, той търси 
приятното изживяване и 
добре прекарано време. В 
повечето случаи обаче, за 
всичко това са необходими 
допълнителни ресурси, с 
които не всеки успява да се 
справи сам...
Затова, за да реализираш 
най-обикновените и най-не-
обикновените си моменти 
през лятото, може да по-
търсиш финансовите услуги 
на Изи Кредит. Компанията 
бе разработила специална 
инициатива за своите потре-
бители от 15 май до 31 юли. 
Всеки клиент, усвоил кредит 
през промоционалния пе-
риод, участва в ежеседмич-
на томбола за спечелване на 
един от петдесет смартфона, 
които бяха теглени всяка 
седмица. Успоредно с това, 
компанията беше подготви-
ла и с много други реклам-
ни и тематични за лятото 
изненади, които очакваха 
клиентите на Изи Кредит в 
периода на промоцията. 
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МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ

Изи Кредит раздаде 400 ел. кани 
от промоцията  „Кредит Пенсионер“

Компанията предостави възможност на всеки потребител, 
който ползва продукта „Кредит Пенсионер“ в периода 01.03. 
– 30.04.2017 г., да спечели 1 от 400 електрически кани и много 
чанти за пазар.
Ето и какво споделиха двама наши клиенти, спечелили от том-
болата – М.К. от офис Пловдив–Тракия и М.М. от офис Своге:

От кога сте клиент на Изи Кре-
дит?
М.М.: Ооо, от много време, 
може би вече три години.
М.К.: От миналата година съм 
ваш доволен клиент.

Как разбрахте за нас и защо се 
доверихте на Изи Кредит?

М.М.: За вас разбрах от стикер, 
който беше залепен на стълба 
до нас. Видях го и позвъних.
М.К.: За вас разбрах, когато ви-
дях брандиран офис.

Ще ви бъде ли полезнa  каната 
и какъв друг подарък бихте се 
зарадвали да спечелите?

М.М.: Да, разбира се, как няма 
да ми бъде полезна. Спечелих и 
чанта за пазар, която си я полз-
вам с удоволствие. Мъжът ми 
миналия път спечели чаша от 
вас и той също много се радва. 
Ако спечеля телевизор ще бъда 
на седмото небе. 
М.К.: В момента не се сещам за 
друго, но какъвто и да е, бих се 
радвал

Има ли нещо, което не ви харес-
ва и бихте ли ни посъветвали да 
променим?
М.М.: Не, всичко ви е пер-
фектно. Много съм доволна от 
персонала ви. Радослав, моят 

менджър е страхотен и е мно-
го добро момче. Абе, всички от 
офиса са страхотни.
М.К.: Не, всичко ми харесва. 
Имате много добро обслужва-
не, давате парите веднага, по-
лучавам отговора веднага, без 
да чакам дни наред.

Ще разчитате ли на продуктите/
услугите на Изи Кредит и зана-
пред?  
М.М.: Да, бих разчитала отново 
на вас. 
М.К.: Винаги бих взел от вас, за-
щото обслужването ви е много 
добро, бързо и професионал-
но.

М.М. М.К. В.Ц. / офис Берковица И.И. / офис Русе Дружба

Щастлива седмица с Изи Кредит 
В началото на месец май Изи 
Кредит проведе нова седмична 
промоция под наслов „Щастли-
ва седмица с Изи Кредит“. 

Компанията бе предвидила 
приятни изненади за всички 
свои клиенти, които усвоят кре-
дит в периода от 9-ти до 14-ти 

май 2017. Заедно с договора 
си, те получиха и скреч-карта, 
която да изтрият и да проверят 
късмета си. Сред подаръците 
бяха бележници, чадъри, шап-
ки и други рекламни сувенири, 
които правят ежедневието ни 
по-удобно и цветно.
Във всеки един от офисите на 

дружеството в цяла България 
посредством томбола бе изтег-
лена по една голяма награда – 
електрическа кана.

Тегленето се извърши на 15-ти 
май, понеделник, когато бяха 
обявени и имената на късмет-
лиите.



стр. 15

ВЪТРЕШНИ СЪБИТИЯ

Вътрешното съревнование 
„Направи лятото си незабравимо!
Спечели нова кола, почивка за цялото 
семейство или 1000 лева!“
Като иновативна компания и 
голям работодател, финансо-
вата институция Изи Кредит 
винаги се стреми да  стимулира 
своите кредитни консултанти и 
служители. 
Това е поредното мащабно 
вътрешно предизвикателство, 
което компанията организи-
ра. Чрез томбола, Изи Кредит 
този път подари още повече 

награди на своите най-добри 
и успешни консултанти и ме-
ниджъри от цялата страна – 2 
страхотни чисто нови автомо-
била, две 5-дневни All Inclusive 
почивки за цялото семейство 
на българското Черноморие и 
две парични награди по 1000 
лева.
Вярваме, че нашите мениджъ-
ри и кредитни консултанти 

са лицето на нашата успешна 
компания, предоставяйки фи-
нансови услуги от врата до 
врата. Поради това винаги се 
стремим да поставяме фокус 
върху допълнителното им сти-
мулиране. 
За да се включат в състезание-
то, кредитните консултанти и 
съответните служители, част от 
търговската структура на ком-

панията, трябваше да постиг-
нат определен резултат при 
обслужването на клиентите си. 
В състезанието се включиха 
над 200 колеги, които се бори-
ха за големите награди.
Тегленето се извърши на 6-ти 
юни в присъствието на спе-
циална комисия – нотариус, 
юрисконсулт, директори и Ерия 
мениджър.

Печелившите служители са:

2 награди – лек автомобил:

Служител Позиция Ерия Офис

Милка Василева  Организатор продажби Юг изток 2  Карнобат 
Галя Георгиева Мениджър развитие Юг изток Казанлък 2

2 награди – 5-дневни екскурзии 
на българското Черноморие:

Служител Позиция Ерия Офис

Юлия Чакърова  Организатор продажби Юг център Девин
Димитър Парапунов Регионален мениджър Юг запад Разлог

2 награди – парична сума в размер на 1000 лв.:

Служител Позиция Ерия Офис

Красимира Кацарова Кредитен консултант Юг изток Стара Загора
Теодора Георгиева  Мениджър развитие София периферия  Дупница 
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Нежните лица, които стоят зад Изи Кредит

Изи Кредит бе част от турнира 
„Тереза Маринова и приятели“

Една от водещите небанкови финансови институции у нас Изи Кредит представя в специална по-
редица част от нежните лица на своя бизнес, като поставя специален фокус върху дългогодишните 
си служители и кредитни консултанти, които са в структурата на финансовата институция почти от 
самото й създаване през 2005 г.  
Какво е толкова дълго  време да работиш и да бъдеш част от компания лидер в небанковия  сектор? 
За това разказват Фидана Андреева (Ф.А.), Организатор продажби в офис гр. Смолян и Галина Киро-
ва (Г.К.), Регионален мениджър в офиси гр. Горна Оряховица и Велико Търново Бузлуджа на Изи Кре-
дит. Като част от екипа на Изи Кредит те, заедно с още 3500 свои колеги - жени и мъже, допринасят 
за това навсякъде в България всички, които искат нещо или имат нужда, във всеки един момент, да 
получават достъп до финансови услуги. 

Как се чувстваш вече десет годи-
ни в компанията на Изи Кредит?
Ф.А. – Като у дома си. Чувствам, 
че това е моят втори дом, къде-
то добрата работа с колегите е 
едно от основните неща за мен.    
Г.К. – Чувствам се прекрасно и 
удовлетворена, въпреки всички 
предизвикателства. 

Какво те задържа толкова дълго 
време в Изи Кредит?
Ф.А. – Преди всичко колегите и 
работното време, което отгово-
ря много на очакванията ми. 
Г.К. – Може би това, от което 
имам нужда като професиона-
лист съм го открила именно в 
Изи Кредит. 

Как би описала Изи Кредит като 
компания, за която работиш 10 
години?

Ф.А. – Това е компания с голям 
авторитет, като за мен е приви-
легия да бъда част от нея, при 
това дългосрочно - вече повече 

от 10 години. 
Г.К. – Компанията ме кара да се 
чувствам сигурна. Това ме мо-
тивира допълнително да давам 
всичко от себе си. Ако човек има 
желание, може да се развива в 
Изи Кредит. 

Какво се е променило в теб от-
както работиш в Изи Кредит?
Ф.А. – Успявам да преценявам 
хората много по-добре, както и 
да бъда по-гъвкава в общуване-
то.  
Г.К. – Да постигам повече неща, 
да бъда упорита и никога да не 
се отказвам от това, което искам 
да реализирам. 

Какво би казала на твои колеги, 
които сега започват работа в 
компанията? 
Ф.А. – Да бъдат преди всичко 

търпеливи, много упорити и 
постоянни в това, което правят. 
Също така, да бъдат открити 
един спрямо друг и толерантни 
спрямо клиентите. 
Г.К. – Винаги да преследват меч-
тите си, да бъдат целеустремени, 
благодарни за това, което имат, 
и не на последно място – да бъ-
дат позитивни. 

За трета поредна година Изи 
Кредит подкрепи осмото из-
дание на турнира „Тереза Ма-
ринова и приятели“, който се 
проведе на 20 май в Национал-
ната спортна академия (НСА). 
Компанията е сред генералните 
партньори на турнира и участ-
ва активно в неговото органи-
зиране. Изи Кредит осигури на 
състезателите тениски с логото 
Еasy Credit и подари на всички 
присъстващи деца балони и 
бонбони.
В лекоатлетическата надпрева-
ра тази година взеха участие над 

750 деца на възраст между 6 и 
12 години. Събитието се реали-
зира в подкрепа на кампанията 
„София – Европейска столица на 
спорта 2018“.
Целта на инициатора и патрон 
на турнира – Тереза Маринова, 
е малките да бъдат мотивирани 
да се върнат на стадионите и да 
развиват спортния си потенциал 
и талант.
Партньорството на Изи Кредит 
кореспондира с политиката на 
компанията за корпоративна 
социална отговорност, която тя 
реализира вече над 12 години.

Фидана Андреева 

Галина Кирова 


