
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЮЛИ, 2021г.

ПО ПЪТЯ КЪМ ВЪРХА

Първата важна информация, която бихме искали да споделим с вас, са резултатите на Сити Кеш за 
първото шестмесечие на годината. Искаме да ви благодарим за постигнатите високи резултати и нека 
бъдем мотивирани за още много успехи през втората половина на годината. Както ще видите и в 
данните по-долу, определено можем да кажем, че Компанията се развива в правилната посока, 
ръстът по всички основни финансови показатели е сериозен и сме сигурни, че за второто 
шестмесечие на годината темповете на растеж ще са още по-високи. Всички заедно можем да 
постигнем още много и всеки ще бъде възнаграден за усилията си и положения неуморен труд. 
Уверено вървим нагоре към върха!

Резултати първо шестмесечие 2021, спрямо същия период 2020:

27% Ръст на продажби

40% Ръст на отпуснати главници

42% Ръст на събираемостта

17% Ръст на активни клиенти

Няма как да не отделим специално внимание и на най-успешните търговци за първата половина на 
годината:

2021 ЗОНА ОФИС КК

Януари София-Запад Димитровград Атанаска Ангелова

(офис Асеновград)

Февруари Юг-Запад Люлин Марияна Христозова

(офис Първомай)

Март Юг-Запад Разлог Марияна Христозова

(офис Първомай)

Април Юг-Център 2 Стара Загора 2 Жулиета Толумбаджиева 
(офис Хасково)

Май Север-Изток Видин Мая Петрова

(офис Видин)

Търговци на месеца

Имаме удоволствието да ви представим и най-успешните зона, офис и кредитен консултант за месец 
Юни 2021 г.

Зона на месеца е  с регионален мениджър Юг Център 2 Георги Вранчев

Офисът с най-високи търговски резултати е  с офис мениджър Нови Искър Катерина Илиева

Кредитен консултант с най-много активирани кредити е 
от офис 

Атанаска Запрянова Ангелова


Асеновград

Поздравяваме ви за високите резултати и ви пожелаваме още много професионални и лични успехи 
занапред. Бъдете все така упорити и всеотдайни!


Благодарим за усилената работа на всички колеги в страната! С нетърпение очакваме да обявим 
най-успешните търговци за месец Юли. Спорна работа на всички и бъдете здрави!

Представяме ви , Регионален мениджър Юг Център 2Георги Вранчев

Разкажи ни повече за себе си. Сподели нещо 
лично, как обичаш да прекарваш свободното си 
време? Откога работиш в Сити Кеш и защо 
избра нашата Компания?


Как се чувстваш в Компанията и екипа си?


Свободно време...??? Шегувате ли се?  Работя в 
Сити Кеш...  


Когато не съм на работа, обичам да съм със 
семейството си, да спортувам. Имам и някои 
малки пороци... няма да ги споделям.   


Във фирмата работя от около две години. Май 
даже станаха повече. 


Дали аз избрах компанията или тя избра мен, не 
съм много сигурен. Стори ми се интересно. Ако 
трябва да съм честен, в началото бях малко 
скептичен. Имах опит с финансите. Известно 
време се занимавах със събиране на 
междуфирмени задължения, участвах в 
създаването на голям кредитен проект, проект за 
стабилизиране и развитие на строителна фирма, 
а преди всичко това, около седем години, 
работих на различни позиции в една от 
най-бързо развиващите се български банки. А, да 
не забравя, работил съм и като охрана. Мислех 
си... бързи кредити... Сити Кеш... какво пък 
толкова, няма какво да ме изненада. Обаче... 
Нещата се оказаха много различни. Открих един 
нов сектор, нов свят. Структура и бизнес, който 
не приличаше на нищо, с което се бях занимавал 
до момента.  Бизнес, който не търпи 
посредственост и в който хората, които остават, 
наистина заслужават адмирации и респект за 
това, което са. И за това, че успяват да ме 
изтърпят.   


Много добре. Екипът ми са хората, на които 
разчитам и заради които се случи всичко през 
тези години. Всички успехи на зоната са 
благодарение на тях.

Какво те мотивира всеки ден?


Кой е най-ценният съвет, който си получавал до 
момента в Компанията?


Какви са бъдещите ти цели и за какво си 
мечтаеш?


Ако трябва да съм честен, най-голямата ми 
мотивация са постигнатите резултати... и 
бонусите.


Не са точно съвети. Когато дойдох в компанията  
не знаех почти нищо за бизнеса. Тогава много 
колеги ми помогнаха. Няма да го забравя.


Тези, които не ми помогнаха, също няма да ги 
забравя. 


Да мога да не идвам на работа три дни и никой 
да не разбере, че ме няма.  


Това е тестът за всеки добър мениджър! Ако 
успееш да създадеш организация, която да 
работи сама, значи си успял.  Е, разбира се, на 
четвъртия ще трябва да дойда и да си наваксам 
за предишните три...

Топ новина

Първа Национална Търговска Конференция

Определено една от топ новините за Сити Кеш е 
предстоящата Първа Национална Търговска 
Конференция, която всички очакваме с 
нетърпение. Тя ще се проведе на 11 септември 
2021 г. в хотел „Рила“, Боровец. На събитието ще 
бъдат поканени всички мениджъри от 
търговската структура, както и най-успешните 
кредитни консултанти.


На този важен форум ще отчетем търговските си 
резултати, ръководството ще презентира 
стратегическите цели и планове за развитие на 
Компанията. Ще бъдат отличени и възнаградени 
най-добрите търговци в Сити Кеш. 

Да не забравяме, че ще бъдат подарени и два 
апартамента – един в морски курорт и един в 
зимен!

През месец май раздадохме 40 страхотни 
награди: 20 почивки и 20 модерни газови 
барбекюта и няма как да продължим без да 
надграждаме търговските ни инициативи и 
стимули. От 1 юни до 31 август 2021 г. всички 
имате шанса, при постигнати високи резултати, 
да спечелите единия от двата невероятни 
апартамента. Печелившите ще бъдат изтеглени 
на церемония по време на Конференцията. На

11 септември един мениджър и един кредитен 
консултант ще станат щастливи собственици на 
нови апартаменти. Колкото повече показатели от 
критериите изпълните, толкова по-голям шанс 
имате да спечелите едната от двете уникални 
големи награди. Успех на всички! Вярваме, че 
заедно можем да постигнем и много повече!

Свободни позиции

Вие, служителите на Сити Кеш, сте най-ценният ресурс на Компанията! Вие сте и нашият най-добър 
източник на отлични препоръки за бъдещи, нови колеги. Затова с удоволствие ви съобщаваме, че 
имаме следните свободни позиции и ще се радваме да ги споделите със своите близки и приятели, 
представяйки им възможността за професионално развитие в Компанията ни.


За повече информация и препоръки може да се свържете и с отдел „Човешки ресурси“ или да пишете 
на hr@citycash.bg 

Офис мениджър
гр. Габрово

Научи повече »

Мениджър екип
гр. Кърджали

Научи повече »

Организатор инкасатори
гр. Враца

Научи повече »

С всички останали наши обяви може да се запознаете тук.

МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ

Лятната Кеш Промоция продължава

Лятото дойде...

Хайде с горещ КЕШ на море!
Лятната промоция  
продължава. Вече изтеглихме 5 щастливци от офисите Каварна, 
Айтос, Силистра, Хасково, Люлин, които си спечелиха 500 лева 
КЕШ. Всеки от тях сподели своята радост от спечелената 
голяма парична награда и изрази благодарността си към 
нашата Компания. Отличените наградени показаха и високата 
си удовлетвореност към предоставяните от нас финансови 
услуги. Всеки клиент, изтеглил паричен заем от Сити Кеш до 
края на месец юли, ще има възможността да спечели една от 
оставащите големи седмични награди. Свежите промоционални 
визии носят лятно настроение и позитивизъм, а какво 
по-хубаво от това да си спечелиш пари за дългоочакваното 
море и да си подариш едно страхотно лято.  

„Кредит вземи и КЕШ за море спечели!“

Каталог Лято 2021 CITYCASH Club

Запознахте ли се с новите предложения от летния ни каталог по 
програмата за лоялност?


До края на август всеки клиент може да си избере едно от 
атрактивните ни сезонни предложения, с които да направи 
по-приятен престоя си на плажа или да облагороди двора и 
градината си.


Може да разгледате всичките актуални артикули, които активно 
да предлагате на клиентите ни тук

ОТБЛИЗО

В рубриката „Отблизо“ всеки път ще ви запознаваме с някоя от отличителните личности на Сити Кеш, 
уважавани за своите постигнати професионални успехи и служещи за пример на останалите. 
Личности, които има какво да споделят с нас, да ни дадат ценни съвети и да научим много от тях.

Отблизо със Стефан Колев

Няма как първата личност, с която бихме искали да ви запознаем отблизо да не е Търговският

директор на Компанията ни – Стефан Колев.

Бихме искали да ти дадем възможността сам 
да представиш себе си пред всички колеги. Кое 
е най-важното, което трябва да знаят за теб?


Защо прие позицията Търговски директор на 
Сити Кеш и каква удовлетвореност ти носи 
професията на търговец?


Какви са най-ценните уроци, които си получил 
или научил сам по време на професионалното 
си развитие и изкачване в йерархията?


Успяваш ли да постигнеш баланс между 
професионалния и личния си живот?


От 13 години съм в бизнеса. Минал съм 
йерархично през почти всички търговски 
позиции. Управлявал съм компании в България, 
Румъния и Чешката Република. В личен план 
мога да споделя, че имам двама сина и 
прекрасна жена до себе си.


Познавам компанията от доста време, и след 
като се запознах с детайлите изобщо не ми беше 
трудно да приема. А и заварих много приятели 
тук. Постигнатият резултат и развитието на 
хората ми носят най-голямо удовлетворение.


Имал съм честта да работя с изключителни 
мениджъри и търговци. Може би най-важното 
което съм научил е, че бизнесът и мениджмънтът 
е осъзнаване на важните неща, работата с 
детайла......!!!


Трудна работа, но все още ме търпят вкъщи.

Каква е първата мисъл, с която ставаш сутрин и 
каква е последната, с която си лягаш вечер?


Какво би искал да кажеш на всички търговци в 
страната? Кое е най-важното, за да си добър 
търговец и професионалист?


Различно, може би зависи от това какво ми се е 
случило през деня....и през нощта  


Непрекъснато трябва да се учат, да са уверени в 
това, което правят, да вярват в себе си, да си 
поставят високи цели и да ги следват, въпреки 
трудностите.

https://www.jobs.bg/job/5792130
https://www.jobs.bg/job/5795816
https://www.jobs.bg/job/5766185
https://www.jobs.bg/front_job_search.php?frompage=0&add_sh=1&from_hp=1&keywords%5B0%5D=%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%BA%D0%B5%D1%88&term=#paging
https://citycash.bg/programa-loyalnost/katalog-s-podaratsi

