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Търговци на месеца

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

АВГУСТ

Зона на месеца е с регионален мениджърСОФИЯ-ЮГОЗАПАД  Ивелина Иванова

Офисът с най-високи търговски резултати е  с офис мениджър Трявна Георги Григоров

Кредитен консултант с най-много активирани кредити е
от офис 

 Димитрина Димитрова-Каргиос 
Дружба, София

СЕПТЕМВРИ

Зона на месеца е с регионален мениджърЮГ-ЗАПАД  Ирена Петрова

Офисът с най-високи търговски резултати е  с офис мениджър Етрополе Пенка Василева

Кредитен консултант с най-много активирани кредити е от офис  Ангел Павлов Кръстев 
Ихтиман

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 Октомври. Спорна работа на всички и бъдете здрави!

Представяме ви , Офис мениджър офис ЕтрополеПенка Василева

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?


Работя в сферата на кредитирането от десет 
години.  По образование съм психолог и 
преподавател по философия. В личен план съм 
съпруга и горд родител на две дъщери. Обичам 
да пътувам,  да посещавам нови и интересни 
места, харесвам запознанствата с нови хора и 
винаги се опитвам да предизвиквам себе си. 
Задавам сама динамиката на всеки свой ден. 
Работата ми в компанията се разделя на два 
периода: През лятото на 2016г. започнах 
работа в Сити Кеш на длъжност ОМ в офис 
Ботевград. Януари 2017г. поех и новооткрития 
офис в гр. Етрополе, това е и моят роден град. 
Вторият период в Сити Кеш започна май 2020 
до днес - отново на длъжност ОМ, а от няколко 
месеца и обучител.


Компанията ми даде възможност да имам 
свободата да задавам темповете на своята 
работа като мениджър, както и да покажа 
умения и опит, придобити в друга компания, но 
останали неоценени от нея. Радвам се, че имам 
възможността да доразвия уменията и опита 
си именно тук, като ръководител на един 
работещ и креативен екип от КК. Добрият и 
успешен мениджър е този, който гласува 
доверие на екипа си, мотивира ги да покажат 
най-доброто от себе си и приема всеки един от 
тях като значима част от едно цяло. Именно 
тук получих доверие, което ми даде и 
възможност за развитие.

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?


Мотивацията е личностна нагласа. Всеки ден 
имам различна нагласа за това, което 
предстои, което ще предизвикам да се случи. 
Вярвам, че всеки сам е способен да 
предизвика нещата, които би искал да му се 
случат


Ще си позволя да цитирам колега с изказване, 
което ми направи силно впечатление и което 
харесах до степен, че се превърна в често 
повтаряно от мен твърдение: "Успешно 
продаденият кредит е събраният кредит"!


Искам да продължа да имам възможността да 
работя с различни, атрактивни, креативни 
личности, от които да се уча, а и да мога да 
предам нещо и от себе си.

ТОП НОВИНА

Първа Национална Търговска Конференция

В този брой няма как специално внимание да не отделим на изминалата Първа Национална 
Търговска Конференция на Сити Кеш, която се проведе на 11-ти септември в хотел Рила, Боровец. 
На това мащабно и незабравимо събитие участие взе цялото ръководство на финансовата 
институция, всички мениджъри от търговската структура от цялата страна, както и най-добрите и 
успешни кредитни консултанти. Не случайно за мото на събитието бе избрано „Заедно към върха“ 
- компанията определено върви и се развива в правилната посока, гонейки лидерското място в 
сферата на бързите кредити.

В семинарната част директорите на Сити Кеш представиха бъдещите планове и стратегически 
цели за развитие на кредитната институция, базирани на отчетените високи финансови резултати. 
Съществена част от форума бе и награждаването на отличените успешни търговци, на които бяха 
подарени големи предметни и парични награди. Ръководството им благодари за всеотдайността, 
лоялността и ежедневния упорит труд!

Дългоочакваната кулминация на събитието бе изтеглянето на двете най-желани и големи награди 
– двата апартамента в Банско и Слънчев бряг. Всички присъстващи видяха огромната изненада, 
радост и вълнение на изтеглените късметлии. Имаше и искрени сълзи от щастие, като определено 
това беше един от най-вълнуващите и запомнящи се моменти от конференцията. По-долу ще се 
запознаете отблизо с двете дами, щастливи собственички на нови апартаменти.

Разбира се, събитието нямаше как да не е съпроводено и с богата вечерна празнична програма, в 
която голяма изненада бе и специалното участие на голямата българска звезда Васил Найденов, 
който дигна присъстващите на крака.


Цялата конференция протече в изключително приятна атмосфера, изпълнена с много добро 
настроение, много весели моменти и усмихнати лица. С удоволствие споделяме с вас и част от 
фотогалерията на форума.

ОТБЛИЗО

В рубриката „Отблизо“ всеки път ви запознаваме с 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 с печелившите на двата апартамента

Запознайте се със  – късметлийките, спечелили двата апартамента.Силвия Гюлхаят и 

Гюлхаят Керим Мутафова Исперих, ОМ офис  – щастлива собственичка на апартамент в Слънчев бряг

Как се почувства, когато изтеглиха твоето име 
и обявиха, че печелиш апартамента в Слънчев 
бряг?


Какво ти носи работата в Сити Кеш и екипа, с 
който работиш ежедневно?

Оххх, как се почувствах... трудно е за обяснение, 
не можеш да обясниш чувствата, които те 
връхлитат в такъв момент. Не осъзнаваш нищо, 
че са казали името ти, покрай теб има викащи 
хора, които те прегръщат и се радват с теб... 
неописуемо е. Емоцията, сълзите от 
неочакваната награда, вълнението... и сега 
настръхвам, като се сетя. Не можех да кажа 
нито една дума на микрофона, думите бяха 
заседнали някъде там... неповторимо 
изживяване, което ще помня винаги 


Какво ми носи? Много 
неща. Най-вече 
удовлетвореност от 
самата мен, от това 
което постигаме аз и 
хората до мен. Нямах 
опита в бранша. За 
почти три години, успях 
да се утвърдя, като един 
от водещите офиси в 
зоната. Да, имам честта 
да работя с едни 
страхотни хора от моя 
екип, да ги гледам, как 
всеки ден надграждат

уменията си, и самите те са доволни от работата 
и резултатите си. Прекарваме много време на 
работа, и ако не сме сплотени и единни в това, 
което правим, няма как да сме успешни. 

Работата може да ти донесе много дивиденти и 
удоволствие, когато работиш с хора, които знаят 
какво искат. Сити Кеш е един от добрите 
работодатели за мен. Тук успях да науча много 
неща, успявам да развивам потенциала си. 
Чувствам се оценена, а това според мен е 
важно, за да се развива човек в една компания.


Хахахаха... мечти и цели много, като всеки 
човек, и в професионален и личен план. Искам 
да пътувам в различни страни, обичам 
планината. Иска ми се следваща дестинация за 
мен да е Дубай. Обичам да шия гоблени, мечта 
ми е следващият да е „Тайната вечеря“, труден 
за изработване. За съжаление, не ми остава 
много време за изпълнение на това, което ми 
доставя удоволствие и ме разтоварва от 
ежедневието. Скоро ме очаква страхотно 
събитие, ще ставам баба      Все хубави неща 
около мен

За какво още си мечтаеш и какви бъдещи цели 
имаш?


Силвия Иванова Митрова-Кръстева Ихтиман, КК офис  – щастлива собственичка на апартамент в 
Банско

Как се почувства, когато чу името си и разбра, 
че печелиш апартамента в Банско?


Чувството е неописуемо! В първия момент, 
виждайки името ми изписано на екрана не 
можех да повярвам. В следващия момент, вече 
и чувайки го, и излизайки отпред, аз бях 
толкова развълнувана, че не можех да кажа 
абсолютно нищо, за което тук е моментът да се 
извиня на всички и да благодаря на Сити Кеш. 
За мен това е един чудесен стимул да 
продължавам да върша работата си с огромно 
желание и да давам всичко от себе си! 
Пожелавам на всеки един член на семейството 
на Сити Кеш тази емоция!

Какво ти носи работата в Сити Кеш?


Работата в Сити Кеш на първо място ми носи опит 
и мотивация да давам най-доброто от себе си. 
Харесва ми това, че няма ограничение. Колкото 
повече се отдаваш на работата, толкова по-голямо 
възнаграждение за труда си получаваш, което те 
мотивира да ставаш все по-добър търговец.  
Ежедневния контакт с 
клиентите и хората от 
екипа неминуемо носи и 
много емоции, понякога 
положителни, друг път 
не чак толкова, но това 
е нещо напълно 
нормално. Важното е, че 
положителните все пак 
са повече!

За какво още си мечтаеш и какви бъдещи 
цели имаш?


В личен план на първо място си мечтая аз и 
близките ми да сме здрави, а в професионален 
целта ми е да продължа да постигам същите, 
че и по-добри ежемесечни резултати, както съм 
го правила до сега, разбира се и още много 
доволни клиенти!

Честито на тези две прекрасни дами, благодарим им за всеотдайността и неуморния труд! 
Пожелаваме им здраве и много късмет и занапред! Очаквайте още много нови търговски 
инициативи!

8 ГОДИНИ СИТИ КЕШ

Друга важна тема, на която бихме искали да 
отделим специално внимание в този брой е 
рожденият ден на Сити Кеш. Компанията ни 
отпразнува своя 8-ми такъв и няма как да не 
погледнем към символиката на това число: 
финансово благополучие и успех, баланс и 
сила, сигурност и стабилност. Все думи, с които 
можем да определим и Сити Кеш днес. 
Компанията ни се доказа като сериозна 
финансова институция, която не спира да се 
развива, модернизира и инвестира в 
разширяване на търговската си структура и 
разработването на гъвкави кредитни продукти. 
Числото 8 символизира и безкрайността, която 
не случайно е вплетена и в логото на 
компанията ни.

Сити Кеш продължава целеустремено своя път 
към лидерското място в сферата на бързите 
кредити.


Компанията използва възможността да 
благодари на всички свои клиенти за 
лоялността и доверието им в нейните услуги, 
като обещава и за в бъдеще винаги да е до тях 
при спешна необходимост от финансова 
подкрепа! Винаги с индивидуален подход и 
персонално отношение към всеки отделен 
клиент!


Сити Кеш благодари и на всички свои 
служители и сътрудници за тяхната лоялност, 
всеотдайност, постоянство и ежедневен труд, 
енергия и проактивност!

Заедно можем да постигнем още много успехи!

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. Велико Търново

Научи повече »

Мениджър екип
гр. София

Научи повече »

Мениджър екип
гр. Търговище

Научи повече »

С всички останали наши обяви може да се запознаете тук.

Маркетинг Активности

Нов ТВ Клип с участието на 100 Кила
Вече в национален ефир, в най-гледаните канали и 
предавания се радваме да виждаме и най-новият 
телевизионен клип на Сити Кеш. Той определено 
привлече погледите на всички с красивата си, различна 
и модерна визия, весело настроение и съвременно 
звучене. Разбира се, специалното участие на голямата 
българска рап звезда 100 Кила, в компанията на 
любимите ни баби, играе огромна роля за този интерес. 
Клипът ще се върти в национален ТВ ефир до ноември 
включително като успоредно с него започна и 
национална радио кампания през октомври и ноември.


Зад новата телевизионна визия стои сериозен и голям 
екип от професионалисти, с дългогодишен опит, 
доказателство за което е и самият краен продукт. 
Рекламата бе заснета в рамките на един дълъг 
снимачен ден, изпълнен с много весело настроение, 
слънчево време и красива локация. Ако все още не сте 
гледали рекламата, може да й се насладите .тук

Нов Каталог Есен/Зима 2021 CITYCASH Club
Запознахте ли се с новите предложения от есенно-
зимния ни каталог по програмата за лоялност CITYCASH 
Club? До края на февруари всеки клиент може да си 
избере едно от атрактивните ни сезонни предложения, с 
които да си направи по-приятен и комфортен престоя у 
дома през по-студените месеци. Клиентите ни могат да 
си подарят: топъл домашен халат, мека олекотена 
завивка, практичен конвектор, съвременна еспресо 
машина и модерна прахосмукачка-робот, както и нов 
практичен и елегантен сешоар. А защо и да не зарадват 
свой близък с някой от тези артикули.


Разбира се, сме включили и специални коледни и 
новогодишни предложения: голяма красива коледна 
елха, цветни играчки за украса на всяка елха и красива 
коледна свещ за празнична атмосфера и весело 
настроение.


 може да разгледате всички актуални артикули, 
които е важно активно да предлагате на клиентите ни.
Тук

https://www.jobs.bg/job/5938593
https://www.jobs.bg/job/5936245
https://www.jobs.bg/job/5940361
https://www.jobs.bg/front_job_search.php?add_sh=1&from_hp=1&keywords%5B%5D=%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%BA%D0%B5%D1%88
https://www.youtube.com/watch?v=Uq4Vo88uR_s
https://citycash.bg/programa-loyalnost/katalog-s-podaratsi

