
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЯНУАРИ, 2022г.

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА

Скъпи колеги,


И нека 2022 ни донесе още повече поводи за гордост и споделени успехи!

Прекрачвайки през прага на 2022 година и отправяйки поглед напред, към нейните 
предизвикателства и приключения, трябва да го направим с гордост, спокойствие и увереност!


Гордост, заради всичко невероятно, което постигнахме през изминалата година – покорихме много 
високи цели, счупихме много рекорди, създадохме много нови възможности за развитие.


Спокойствие, защото знаем колко много можем – колко сериозни са знанията и уменията  ни и 
колко необятни са талантите ни.


Увереност в това, че тази година можем и ще надграждаме и развиваме всичко постигнато до тук.


Цифрите по-долу илюстрират всичко това и нека са отправната ни точка към още по-високи 
резултати през новата година. През 2021 спрямо 2020 година постигнахме:

И всичко това е благодарение на усърдния труд и отдадеността на всички Вас! Поздравления!


 32% ръст на продажбите
 40% ръст на заплащането в Търговска структура
 109% ръст на Активните кредитни консултанти


Търговци на месеца

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

Зона на месеца е  с регионален мениджър ЮГ-ЗАПАД Ирена Петрова

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

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

Инкасаторът с най-високи резултати е  – инкасатор на офисите , 
, ,  и 

Иван Паунов Пазарджик
Велинград Пещера Пловдив Съединение

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 за месец Януари. Спорна работа на всички и бъдете здрави!


Пожелаваме ви щастлива и успешна 2022 година!

Представяме ви , Регионален мениджър Юг-Запад, 
зоната постигнала най-високи резултати за февруари, март, 
септември, ноември и декември 2021 г.

Ирена Петрова

Разкажи ни повече за себе си. Сподели нещо 
лично, кое е най-важното, което трябва да 
знаят за теб колегите, макар и почти всички да 
те познават    ? Какви интереси и хобита имаш 
извън работата, как обичаш да прекарваш 
свободното си време? Как постигаш баланса 
между професионалния си и личен живот?

Аз съм работохолик в 
пълния смисъл на 
думата, имам дъщеря 
Вая, която тази година, 
ще бъде абитуриентка. 
Обичам да пътувам и 
всъщност, това е  една 
от причините да 
харесвам работата си. 
Изключително пряма 
съм, нещо, което 

приемам за положителна черта, въпреки, че 
понякога пречи на другите...     Смятам, че 
балансът е въпрос на личен избор, има ли 
желание, има и начин, другото са оправдания.


Работя в Сити Кеш, от почти пет години и не аз 
избрах компанията, а тя мен, не знаех какво да 
очаквам, имаше много промени, трудности, но 
сега като се замисля, направих правилния 
избор! Имам страхотен екип, с който през 
годините успяхме да превърнем зона Юг-Запад, 
в една от най-стабилните зони в страната.  
Всичко е въпрос на постоянство и адаптация 
към променящата се среда.

Откога работиш в Сити Кеш и защо избра 
Компанията? Какво би споделила за екипа си? 
Каква е тайната на постоянните ви високи 
резултати? Как го постигате?


Какво ти харесва в професията и какво те 
мотивира всеки ден? Би ли споделила как 
преминава един твой работен ден и кои са 
важните акценти?

Някой беше казал, че ако 
обичаш това, което 
правиш, то се превръща в 
удоволствие, аз приемам 
работата си така, 
харесвам динамиката и 
свободата и се старая да 
давам свобода и на хората 
си! Акцентът винаги са те, 
много е важно да 
подсигурим добра работна 
среда и спокойствие, а 
след това резултатите 
няма да закъснеят.

Кой е най-ценният съвет, който си получавала 
до момента в професионален план? Кои са 
важните неща, които си научила по пътя на 
професионалното ти израстване в йерархията? 
Какво би посъветвала хората, които искат да 
се развият и заемат по-високи позиции?

Винаги трябва да 
гледаме напред, а не да 
се фокусираме върху 
това, какво е могло да 
стане, важно е уроците, 
които сме получили в 
миналото да ги 
приложим в настоящето. 
Човек трябва да рискува 
и да излиза от зоната си 
на комфорт, само по 
този начин, може да 
надгради себе си и да се 
развие. Не успехът е това, което ни тегли нагоре, 
а желанието да поправим грешките, които сме 
допускали.

Какви са бъдещите ти цели и планове? Какво 
си пожела в навечерието на новата година? 
Какво би искала да пожелаеш на всички 
колеги за новата година? Кои са важните за теб 
неща?


Продължаваме... напред и нагоре!


Пожелавам на всички много здраве, една още 
по-успешна година и да не забравят, че успехът 
не е еднопосочна улица, а непрестанно 
пътуване!

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. Попово

Научи повече »

Офис мениджър
гр. София

Научи повече »

Мениджър екип
гр. Търговище

Научи повече »

С всички останали наши обяви може да се запознаете ТУК

Маркетинг Активности

Големите печеливши от КЕШ промоцията
През изминалия месец декември, изпълнен с 
много празнични и весели мигове, Сити Кеш 
също даде своя принос за по-доброто и радостно 
настроение на клиентите си. Компанията 
раздаде десетки всекидневни парични награди 
на стойност 100 лева КЕШ. А точно около 
празниците CITYCASH зарадва двама щастливци, 
изтегляйки и големите парични награди на 
стойност 500 и 1000 лева! Какъв по-хубав 
коледен и новогодишен подарък от голяма сума 
свежи пари, с които да си осигуриш незабравими 
моменти със своите близки и приятели.


Всички късметлии от промоцията 
 споделиха своята радост 

от спечелената парична награда, благодариха на 
компанията ни и заявиха своята лоялност към 
Сити Кеш и за в бъдеще. 


С всички печеливши може да се запознаете и 

„Кредит вземи 
и свеж КЕШ спечели!“

тук

Компанията ни се е доказала като стабилен финансов партньор за своите клиенти и като финансова 
институция неспираща да раздава различни подаръци и награди!


Сити Кеш планира още много нови маркетинг активности през новата 2022 година!

Каталог Есен/Зима CITYCASH Club
Януарски предложения

Новата година започна, изпълнени сме с добро 
настроение и позитивизъм; имаме нови планове и 
желания, които се надяваме да осъществим. 
Добрата новина е, че със Сити Кеш подаръците 
също продължават! През зимните месеци лоялните 
ни и редовни клиенти могат да се възползват от 
сезонните предложения в есенно-зимния ни 
каталог CITYCASH CLUB. Какво по-подходящо 
време от сега клиентите ни да си изберат от 
серията  и да си поръчат:„Топлина и уют у дома“

 мека олекотена завивка;

 топъл домашен халат;

 модерен конвектор;

 функционална еспресо машина за топло кафе; 

 модерна прахосмукачка-робот за по-лесна 
поддръжка на чистотата и уюта в дома. 

Разбира се, има и още десетки интересни и практични предложения. Може да разгледате пълния 
каталог на лоялната ни програма 

Със сигурност има нещо подходящо за всеки, а защо не и подарък за близък или приятел.    


Предложенията са валидни до края на месец февруари и до изчерпване на количествата.  


През март ще ви зарадваме с нов и обновен каталог, защото Сити Кеш се стреми винаги да 
отговаря на потребностите и желанията на своите клиенти и постоянно да ги изненадва!

ТУК


https://www.jobs.bg/job/6061799
https://www.jobs.bg/job/6062469
https://www.jobs.bg/job/6061792
https://www.jobs.bg/front_job_search.php?subm=1&keywords%5B%5D=%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B5%D1%88
https://citycash.bg/novini/dekemvrijski-pechelivshi-kredit-vzemi-i-svezh-kesh-specheli
https://citycash.bg/programa-loyalnost/katalog-s-podaratsi

