
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НОЕМВРИ, 2021г.

Търговци на месеца

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

Зона на месеца е с регионален мениджърСОФИЯ-ЮГОЗАПАД  Ивелина Иванова

Офисът с най-високи търговски резултати е  с офис мениджър Исперих Гюлхаят Мутафова

Кредитен консултант с най-много активирани кредити е от офис  Антоанета Пройкова Хасково

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


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

Представяме ви , Кредитен консултант от 
, постигнала най-високи резултати за месец Октомври.

Антоанета Ангелова Пройкова офис 
Хасково

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?


Всичко започна през 2015 г. Синът ми беше 
студент и трябваше да му осигуря условия, за 
да се учи добре. Работех на две места, но 
започнах и в Сити Кеш. И така цяла година.


Попаднах в страхотен екип, с ОМ тогава - Таня 
Ангелова. Тя успя да направи от мен успешен 
КК. Научи ме да владея материята на любов 
към работата и правилно отношение към всеки 
клиент. Резултатите не закъсняха. Какво те мотивира всеки ден?


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


Какви са бъдещите ти цели и за какво си 
мечтаеш?


Сега вече работя само в Сити Кеш. За първи 
път в живота си ходя с удоволствие на рaбота и 
компанията ми се отплаща подобаващо. 
Оценяват се всичките ми усилия и често бивам 
награждавана.


Не ми остава много свободно време. Обичам 
да бродирам гоблени, да пътувам. Успях да 
сбъдна мои и на сина ми мечти - посетих 
харесвани от нас места като Барселона, 
Монако и Дубай.


Мотивирана съм да продължавам все по-
всеотдайно да работя в Сити Кеш. Да ставам 
все по-добра и по-добра.

ИНКАСАТОР НА МЕСЕЦА

Имаме удоволствието да ви представим и най-успешният Инкасатор за месец . 
Това е елегантната и фина , която с радост прие подаръка и благодари за жеста 
към нея. Специалната награда връчи Борис Борисов, Ръководител Дългови задължения. Велина 
работи в компанията от година и половина и отговаря за офисите: Пловдив 1, 3 и 4, Асеновград и 
Пазарджик. Тя ще продължи и занапред да работи все така мотивирано и всеотдайно. Ето какво 
сподели и самата тя:

Октомври 2021 г
Велина Илиева

Би ли се представила пред колегите с няколко 
думи?


Казвам се Велина Илиева, от гр. Пловдив. 
Голяма част от живота и кариерата ми са 
преминали в Испания. Прибрах се в България 
за малко, в края на 2019 год. и след това се 
появи предизвикателството Сити Кеш, което е 
единствената причина да продължавам да 
работя  и да се развивам в моята родна страна.

Защо избра професията Инкасатор/
Специалист Просрочени вземания/ и как се 
чувстваш в тази роля?


Какво те мотивира да постигаш високи 
резултати? Каква е тайната на успеха ти     ?


Смело мога да твърдя, че не аз, а тя избра мен. 
Разбрах за професията инкасатор случайно. 
Бях поканена да заема длъжността  от 
ръководителя ми Ивайло Тонков, който 
познавайки моите лични качества ме убеди да 
стана част от неговия страхотен екип от 
професионалисти, с които рамо до рамо 
ежедневно минаваме през всякакви трудности 
и перипетии, за постигане на поставените ни 
цели.


Аз съм максималист! Обичам да правя нещата 
по правилния начин. Когато се отдам на нещо, 
влагам най-доброто от себе си, а тук получавам 
и нужния съпорт, което ме кара да не спирам 
да искам да се усъвършенствам все повече. 
Мотивира ме желанието за успех и личностно 
развитие. 


Формулата за успех е да си упорит, подкрепян и 
вярващ в това, което правиш. Тогава 
неминуемо успехът ще почука на вратата ти!

Поздравяваме Велина за високите резултати и й пожелаваме още много професионални успехи, 
както и лични такива!


Благодарим за усилената работа и на другите колеги в страната, като с нетърпение очакваме да 
обявим и Инкасатор за месец Ноември.

ТОП НОВИНА

MVFinance

След като на изминалата Национална Търговска Конференция бе официално представена 
международната финансова група MVFinance (Ем Ви Файненс), решихме и тук да ви разкажем 
повече за нея. Финансовият холдинг обединява компании, специализирани в областта на 
потребителското кредитиране в Източна и Южна Европа.


Групата започва своята дейност през 2013 година в България със създаването на Сити Кеш ООД. 
След като компанията бързо печели доверието на клиентите си в България, финансовата група 
решава да се насочи и към пазари извън страната ни. Определено може да се каже, че от самото 
начало, бизнесът в областта на небанковото кредитиране не спира да се развива на бързи 
обороти. За изминалите 8 години открива офиси в цяла България, а днес финансовите услуги на 
холдинга са достъпни на териториите и на цели 4 европейски държави: България, Румъния, 
Македония и Испания. А съвсем скоро предстои навлизането на четири нови пазара. Бизнесът се 
развива успешно, категоричните резултати и цифри потвърждават, че се движим в правилната 
посока. Към днешна дата над 3000 висококвалифицирани служители и сътрудници работят във 
финансовите компании, които оперират през над 200 офиса. 


MVFinance не спира да се разраства географски и да обогатява продуктовото си портфолио, в 
резултат и брандовете се умножават. Към момента те са: CITYCASH, CreDirect, FinStart, FlexCredit, 
Creditero и Cash Point, като скоро ще бъде представена и изцяло нова марка.


Предстоят ни още много успехи и бъдещо международно развитие!

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, като ще се радваме да ги споделите сред 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. Горна Оряховица

Научи повече »

Мениджър екип
гр. Разград

Научи повече »

Мениджър екип
гр. Габрово

Научи повече »

С всички останали наши обяви може да се запознаете ТУК

Маркетинг Активности

Новa КЕШ Промоция

„Кредит вземи и свеж КЕШ спечели!“, със специалното участие на 100 Кила

Сити Кеш отново радва ежедневно своите 
клиенти, раздавайки им КЕШ награди от 100 до 
1000 лева. Промоционалната активност 
стартира на 1-ви ноември, като ще продължи до 
края на годината. Освен всекидневните парични 
награди от 100 лева, ще бъдат изтеглени и две 
големи награди на стойност 500 и 1000 лева. 
Всеки клиент, сключил договор за паричен заем 
CITYCASH, в промоционалния период, участва в 
ежедневните томболи и може да спечели някоя 
от многото парични награди.


Имената на всички печеливши се обявяват 
ежедневно на фейсбук страницата на 
компанията, както и на сайта ни: 
www.citycash.bg 

Не може да не отбележим, че Кеш промоцията се завръща с нова атрактивна визия, благодарение 
и на специалното участие на голямата българска рап звезда 100 Кила. Той присъства в 
компанията на любимите ни баби, разбира се. Това е и естествено продължение на новата 
рекламна визия на компанията ни, след представянето на новия ни впечатляващ телевизионен 
клип. 


Освен чрез промоционалните печатни материали, „Кредит вземи и свеж Кеш спечели!“ се 
рекламира активно и в национален ефир, в групата на Нова телевизия. На клипa може да се 
радвате в най-гледаните и популярни телевизионни предавания.

Повече за промоцията може да прочетете и ТУК

Каталог Есен/Зима 2021 CITYCASH Club

Ноемврийски предложения

Запознахте ли се с новия ни каталог Есен/Зима 
2021 г. по програмата ни за лоялност CITYCASH 
Club? Редовните ни и лоялни клиенти могат да се 
възползват от новите сезонни и тематични 
предложения до края на месец февруари 2022 
година.


През ноември е изключително подходящо да си 
избират от новите ни топли артикули, с които да си 
осигурят приятен домашен уют и личен комфорт 
през по-студените месеци. А защо и да не започнат 
с подготовката за подаръци за своите близки и да 
им изберат нещо от нашия каталог?


Всеки дом има нужда от съвременен конвектор за 
отопление, както и модерна прахосмукачка-робот 
за лесна поддръжка на чистотата и хигиената в 
жилището. Модерна еспресо машина за горещо 
кафе, както и топъл домашен халат и мека 
олекотена завивка, биха зарадвали всеки. Разбира 
се, могат да си изберат и от останалите практични 
и стандартни предложения, в зависимост от 
индивидуалните им нужди и желания.

Mоже да разгледате каталога също и ТУК

ОТБЛИЗО

В рубриката „Отблизо“ всеки път ви запознаваме с някоя от отличителните личности на Сити Кеш, 
уважавани за своята работа и професионализъм. Личности, които има какво да споделят с нас и 
какво да ни разкажат.

Отблизо с Мария Кънева – Експерт Труд и работна заплата

Имаме удоволствието да ви представим в този брой отблизо , заемаща длъжността 
 в Централен офис на Сити Кеш. Това е важният човек, който всеки месец изготвя нашите 

заплати     Мария е изключително усмихнат, весел и кооперативен колега, голям професионалист в 
своята сфера. Колоритна личност, за която ще научите повече в интервюто по-долу.

Мария Кънева
Експерт ТРЗ

Мими, представи себе си пред всички колеги, 
като разбира се, много от тях те познават. Кое 
е най-важното, което трябва да знаят за теб? 
Какво интересно би споделила?

Здравейте, както 
отбелязахте 
голяма част от 
колегите ме 
познават, но все 
пак нека се 
представя. 
Казвам се Мария 
Кънева и съм 
Експерт ТРЗ в 
Сити Кеш. Това, 
което мога да 
кажа за себе си в 
личен план е, че 
имам страхотно 

семейство, прекрасна дъщеря на име Мария-
Магдалена и един мил и любвеобилен лабрадор 
– Рафи. Близките ми приятели, като част от тях 
са и мои колеги в компанията знаят, че много 
обичам да пътувам, да се събирам с приятели и 
най-вече, че се увличам по модата. Също така 
знаят, че един от най-важните дни в годината е 
рожденият ми ден. Като малкa, мама ми 
подготвяше за този празник нов тоалет, който 
беше единствен по рода си, защото беше 
сътворен от нея. С времето това се превърна в 
традиция за мен. Мама ме научи как да творя 
като нея и как от парче плат да създавам 
красиви рокли.

От колко години работиш в компанията? Какво 
би споделила за работата си и колегите?


Кои е най-запомнящият се момент за теб в 
Сити Кеш?


В компанията съм от 6 години. С много от 
колегите вечe се познавахме и бях безкрайно 
щастлива, че пътищата ни отново се пресякоха. 
Тук сред тях се чувствам като част от едно 
голямо семейство, семейството на Сити Кеш. В 
отдела сме сплотени и задружни и когато някой 
има нужда от помощ, винаги има кой да му 
подаде ръка. Може би това е една от причините 
толкова да си харесвам работата. Заобиколена 
съм от страхотни професионалисти в лицето, на 
които виждам и добри приятели. Хора, на които 
винаги мога да разчитам. Хора, с които работим 
упорито, но и се забавляваме лудо. Хора, които 
винаги успяват да ме зарадват с мил подарък за 
рожден ден или с подкрепа и съпричастност в 
труден момент.


Може би първият най-запомнящ се момент за 
мен е, когато на едно коледно парти ме 
наградиха за най-отдаден колега в Сити Кеш. 
Това за мен беше голямо признание, за всички 
усилия и старания, които влагам в работата си. 

Какви са най-ценните уроци, които си получила 
или научила сама по време на 
професионалното си развитие?


Как обичаш да прекарваш свободното си 
време?


Най-ценният урок е, че се научих да разчитам на 
първо място на себе си, да не се подценявам и 
да вярвам, че мога да постигна целите си. Да не 
се доверявам излишно, което е малко трудно за 
мен, защото винаги тръгвам към един човек с 
мисълта, че той е добър и добронамерен. За 
съжаление, животът ми е показал, че това не е 
така и че именно приятел може да ти забие нож 
в гърба. И въпреки това, аз продължавам да 
вярвам в доброто, дори с риск да е наивно от 
моя страна.


Обожавам морето, една от несбъднатите ми 
мечти е да живея на брега и първото нещо, 
което виждам всяка сутрин да е лазурното 
синьо. Затова лятната ми почивка винаги е там. 
Това е времето, през което се чувствам 
истински щастлива и безгрижна. Също така 
много обичам да пътувам, като вече 
осъществих една от големите си мечти, а 
именно да посетя Париж и Дисниленд. За мен и 
моето семейство това беше едно от най-
запомнящите се и вълнуващи пътувания. При 
всяко пътуване се зареждам с нови и нови 
положителни емоции и с желание за още и нови 
пътувания.

Как успяваш всеки ден да си толкова 
усмихната и весела? Каква е тайната ти?


Ако срещнеш златната рибка и имаш право на 
три желания, кои биха били те?


Какво би казала финално на всички колеги?


Усмивката е израз на вътрешното ми усещане. 
Аз съм една щастлива жена, имам хубаво 
семейство, добри приятели и прекрасни колеги. 
Затова ми е лесно да бъда щастлива.


Аз като един представил на зодия Риби, обичам 
от време на време да се пренасям в света на 
мечтите. Там, където всичко е възможно и съм 
отново в Париж или се разхождам безгрижно 
по плажа, близо до любимото синьо. Но ако 
мога да срещна златната рибка, бих имала само 
едно единствено желание. И то е да върне 
отново до мен един мил и безценен човек, който 
загубих твърде рано. Да върне мама.


Искам да пожелая на всички най-вече здраве, 
защото без него всичко се обезсмисля. Също 
така искам да им пожелая да бъдат всеотдайни 
в работата си, искрени в отношенията си и да 
намират повод поне веднъж на ден да се 
усмихнат.

https://www.jobs.bg/job/5979628
https://www.jobs.bg/job/5977488
https://www.jobs.bg/job/5979607
https://www.jobs.bg/front_job_search.php?add_sh=1&keywords%5B%5D=%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%BA%D0%B5%D1%88
http://www.citycash.bg
https://citycash.bg/promocii/kredit-vzemi-i-svezh-kesh-specheli-se-zavryshta
https://citycash.bg/programa-loyalnost/katalog-s-podaratsi

