
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН МАРТ, 2022г.

Търговци на месеца

Имаме удоволствието да Ви представим победителите за месец ФЕВРУАРИ 2022 г.

Зона на месеца е  с регионален мениджър София-Запад Ивелина Ангелова

Офисът с най-високи търговски резултати е  с офис мениджър Пловдив Неда Кузманова

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

Специалист УПЗ с най-високи резултати е , СУПЗ на зони  и Пламен Иванов Юг-Изток Юг- 
Център 1

Колеги,  благодарности и поздравления за страхотните резултати!

Представяме Ви . Неда е офис мениджър на офис и офис . Неда Кузманова Пловдив 1 Пловдив 3

Неда, от колко време си в компанията?


Как преминава един твой работен ден?


На 01.04.2022 г. ще станат 4 години, откакто съм 
в компанията.


Изключително динамично. Работата с хора е 
колкото зареждаща, толкова и изтощаваща.

Необходимо е да 
обърнеш внимание на 
всички, да имаш 
индивидуален подход 
към всеки един от тях. 
Смятам, че трябва да 
има комуникация с 
всеки член на екипа, за 
да може нещата да се 
случват по правилния 
начин. Чисто 
организационно всяка 
сутрин правим 

оперативка, залагаме целите и задачите за деня 
и започваме да ги изпълняваме.


Не смятам, че има формула. Смятам, че всеки 
един от нас, който е на тази позиция дава 
максимума от себе си, за да създаде стабилен 
екип. Няма как да си успешен ръководител, ако 
нямаш качествени хора около себе си. Хора, на 
които можеш да разчиташ и които да са сигурни 
в теб, че ще си зад тях във всяка една ситуация. 
Важно е да успееш да ги мотивираш, да 
изискваш и да ги поощряваш, когато виждаш 
резултати от работата им.

Според теб коя е формулата за успешен 
ръководител?


Кое е нещото, което те задържа в Компанията?


Кой е най-ценния съвет, който си получавала до 
момента?


Нещата, които ме задържат в компанията са 
много. Да започнем с това, че ходя на работа с 
желание и изключително много харесвам 
позицията си. Имам късмета да работя в 
истински сплотен и задружен екип, което ми дава 
спокойствие и сигурност. Харесва ми това, че 
има възможности за развитие в компанията и 
успехът се забелязва и оценява.


Най-ценният съвет, който получих е да си 
поставям по-високи цели от заложените. Това е 
ключът към успеха!

Каква е Неда извън работа? Кои са любимите ти 
занимания?


За какво си мечтаеш?


Аз съм обикновен човек с всичките си 
положителни и отрицателни черти. Обичам да се 
усмихвам, да се забавлявам, да пътувам. Обичам 
екстремното. Обичам да прекарвам време с 
родителите и приятелите си. Радвам се на 
малките неща и правя всичко възможно да 
виждам хората около себе си щастливи


Това е въпросът, на който отделих най-много 
време и наистина се замислих за какво си 
мечтая. И всъщност осъзнах, че са неща, които 
зависят единствено и изцяло от мен. Мечтая да 
бъда достатъчно силна и постоянна, за да мога 
да постигна всичко, което желая.

Представяме Ви ,  на зона . Той е част от екипа на Диан 
Владимиров. Въпреки, че отскоро е част от компанията Димитър вече може да се похвали със 
страхотни резултати. 

Димитър Челашинов СУПЗ Север-Център

Димитър, разкажи ни малко повече за себе си.


Откога работиш в Сити Кеш?


Какво те мотивира да постигаш високи 
резултати?


Завършил съм спортно училище ЦСКА "Чавдар" с 
академично гребане. Седемкратен 
републикански шампион съм на България. 
Работя и като DJ, което ми е по-скоро като хоби, 
но доходоносно хоби     . Инструктор съм и по 
тактическа стрелба IPSC.


Работя в Сити Кеш от 6 месеца.


Вярвам в това, че човек като има задачи трябва 
да си ги изпълнява.

За какво мечтаеш?


Не мечтая за нищо друго освен здраве и щастие 
за семейството и за приятелите ми.

АКТУАЛНО

Разширеният ни пакет за допълнително здравно 
осигуряване е вече активен

С грижа за служителите си тази година увеличихме услугите, включени в допълнителното здравно 
осигуряване, като вече може да се възползваме и от дентална грижа. Продължаваме да работим 
с „УНИКА Живот“ АД, които предлагат най-добрите здравни пакети и предоставяме тази 
придобивка на всички служители на компанията ни, които са на трудов договор.


Допълнителното здравно осигуряване ни дава широк набор от здравни услуги, в това число 
дентална грижа, неотложно или планирано лечение, както и свободен избор на 
висококвалифицирани лекари и специалисти. Бързото и гъвкаво запазване на час при 
медицински специалисти ни спестява чакането за направление, което понякога отнема месеци.


Всеки служител на трудов договор може да застрахова  и членове на семейството си – съпруг/
съпруга и  деца, които да се възползват от същите услуги.


Подробно описание на здравния пакет, лимитите и условията за ползване на застраховката 
можете да намерите във Вътрешния ни правилник.

Свободни позиции

Скъпи колеги,


Ще очакваме вашите препоръки на имейл . За повече информация и въпроси може 
да се свържете и с отдел Човешки ресурси.


Ето отворените позиции към момента, които можете да споделите с ваши близки и познати.

hr@citycash.bg

Мениджър екип
гр. Сливен

Научи повече »

Мениджър екип
гр. Монтана

Научи повече »

Специалист УПЗ
гр. Пловдив

Научи повече »

Всички наши обяви можете да видите ТУК

МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ

„СПЕЧЕЛИ АПАРТАМЕНТА!“ 
Най-новата промоция, със специалното участие на 100 Кила

Няма как първият материал, с който да започнем рубриката Маркетинг активности, да не е посветен 
на най-новата уникална промоция на Сити Кеш –  Мотото само по себе 
си е достатъчно грабващо вниманието, интригуващо и казващо какъв е големият подарък. Да, 
компанията ни ще подари АПАРТАМЕНТ на един щастлив късметлия, и то не къде и да е, а на 
морето, в красивия морски курорт „Слънчев бряг“!


Новата промоционална активност няма как да мине и без специалното участие на голямата 
българска рап звезда 100 Кила, който вече е разпознаваем като запазена марка на бранда ни. Той, 
разбира се, отново е в компанията на любимите ни баби.


След като няколко години подред раздавахме КЕШ награди и зарадвахме стотици наши клиенти със 
СВЕЖ КЕШ, сега решихме да надскочим всички промоционални активности до момента и да дадем 
една наистина голяма и уникална награда – 

„СПЕЧЕЛИ АПАРТАМЕНТА!“

АПАРТАМЕНТ НА МОРЕТО!

`Промоцията ще е в сила от 14-ти март до 31-ви май, като името на щастливия собственик на нов 
апартамент ще бъде изтеглено и обявено в началото на месец юни. Всички важни новини, свързани 
с промоцията, ще бъдат качвани както на сайта на Сити Кеш, така и на корпоративната фейсбук 
страница.


Всички клиенти на компанията, изтеглили бърз кредит CITYCASH в промоционалния период 
автоматично ще участват в тегленето. Всеки, без това да е обвързано с тегленето на заем от Сити 
Кеш, може да се регистрира за участие в „СПЕЧЕЛИ АПАРТАМЕНТА!“ и на  на компанията.



Повече за промоционалната активност, както и самите Правила, може да прочетете 


Сити Кеш – пари за всеки, а това лято Сити Кеш подарява и АПАРТАМЕНТ НА МОРЕТО!

сайта

ТУК

Подготовката на новия ни видео клип
В продължение на темата по-горе, бързаме да ви разкажем и за подготовката на новия видео клип на 
Сити Кеш. Няма как такава грандиозна промоционална активност да не е подкрепена и с нов 
атрактивен телевизионен клип, който вече може да гледате в национален ефир, както и в социалните 
мрежи и YouTube.

От Сити Кеш – парите и играта! За теб – апартамента на Слънчака!

Това е част от най-новата рекламна песен на CITYCASH, изпята от 100 Кила. В новото видео, разбира 
се, именно на рап звездата е поверена главната действаща роля, в компанията на любимите ни три 
баби.

Зад новото креативно видео стои голям екип от професионалисти, снимачният ден беше дълъг, но 
определено всичко си заслужаваше предвид страхотния краен продукт. Компанията ни за пореден 
път ще успее да изненада всички и да прикове отново вниманието към себе си!

Снимките преминаха в изключително приятна атмосфера, с много весели, непринудени и забавни 
мигове. Всички бяха в приповдигнато настроение покрай приготовленията, смяна на декори, грим, 
прически, заснемане на отделните кадри. Специално за вас сме подбрали да ви покажем част от най-
хубавите моменти бекстейдж, за да се опитаме да ви потопим в атмосферата на снимките и да усетите 
и вие част от емоцията.

Преди самото заснемане на новия видео клип, беше проведена и специална фотосесия със 100 Кила, 
кадри, от която са ползвани за промоционалните печатни материали и онлайн визии на Сити Кеш. С 
част от нея също се радваме да ви запознаем.


Кадри от телевизионния клип също ще бъдат ползвани за редица други медии, промотиращи 
„СПЕЧЕЛИ АПАРТАМЕНТА!“

Държим да отбележим, че и 100 Кила и бабите изразиха своята радост от поканата да участват 
отново в наш съвместен проект. Предстоят и още планирани дейности с тях, които засега ще запазим 
в тайна      Както ви обещахме поетапно ще ви запознаваме с всички маркетинг новости на 
компанията ни.

Нов Каталог Пролет 2022 CITYCASH CLUB
С наближаването на пролетта, Сити Кеш бърза да 
представи и новия си каталог по Програмата за лоялност 

 с нови тематични, сезонни и празнични 
предложения, актуални от 1-ви март. Не случайно е 
избрана тази дата, на Баба Марта – предвестницата на 
пролетта, всички служители и клиенти бяха зарадвани с 
красиви брандирани мартенички, с които компанията им 
пожела много здраве, късмет, позитивизъм и щастливи 
мигове.


В новия пролетен каталог са включени, разбира се, и 
специални предложения за  дамите по случай най-
големия женски празник , с пожелание да са 
винаги стилни и красиви. Всеки можеше да зарадва 
любимата жена, майка, дъщеря, приятелка с елегантно 

 практичен несесер за маникюр, модерна 
преса за коса за стилна прическа или богат комплект 
гримове за сияйна красота и да направи нейния празник 
незабравим. Артикулите са налични до изчерпване на 
количествата, така че все още може да бъде зарадвана 
любимата жена и по друг повод, а защо не и без причина.

CITYCASH CLUB

Колие Swarovski,

8-ми март

Специално за предстоящите и дългоочаквани  сме включили предложения, 
които да направят трапезата и ястията още по-вкусни и ароматни. Всеки може да избере измежду 
модерна  за вкусен домашен топъл хляб, модерна  за здрави великденски 
яйца, бърз  за приготвянето на всякакви вкусотии или практичен , 
необходими на всяко домакинство.


Към стандартната линия сме добавили и стилен модерен  за бързото приготвяне на вкусни 
препечени филийки.


С всички предложения в каталога може да се запознаете и в  на компанията.

великденските празници

сайта

хлебопекарна яйцеварка
миксер комплект ножове

тостер

ОТБЛИЗО

Отблизо с Виктор Ставрев

В този брой ще ви запознаем отблизо с  – един от най-успешните 
 в компанията, който от началото на годината стана част от екипа на 

 и пое ролята на  в Търговската структура. Виктор e от Варна, семеен с едно 
дете. По-голямата част от стажа му до момента е преминал във финансовата сфера - банки и 
небанкови финансови институции.

Виктор Ставрев офис 
мениджъри Човешки 
ресурси обучител

Виктор, как преминава 
един твой работен ден?


Работата е много 
динамична и ден с ден не 
си приличат. Основно е 
много срещи, много 
разговори с хора - 
клиенти, колеги. Стремя 
се всеки ден да науча 
нещо ново и да предам 
нещо ценно на хората, с 
които работя и срещам. 

От колко време си в компанията?


Кое е нещото, което те задържа в Компанията?


Кой е най-ценния съвет, който си получавал до 
момента?


На 01/04/22  ще станат 2 години. Поех офис 
Варна 4  като ОМ. От 01/01/22 година съм 
обучител в компанията.


От една страна възможността да допринасям и 
да съм част от компания с богата история и с 
огромна перспектива за развитие.  И на второ 
място, но не по важност - страхотният екип, 
сплав от професионалисти с голям опит и колеги, 
правещи първите си стъпки в бизнеса, но с 
голямо желание за развитие.


Винаги да поставям екипа на  първо място. Да 
успееш  да изградиш сплотен, знаещ и мотивиран 
за работа екип е най-важната  стъпка от всеки 
проект и всяко начинание. Всичко друго - 
резултати, таргети и т.н. е просто следствие и 
заслужена награда.

Според теб коя е формулата за успешен 
ръководител?


Основното, което трябва да знаеш като  
мениджър е, че ти си отговорен за всичко, което 
се случва в твоя екип. Не си мисли, че щом 
дадена работа не си я свършил лично ти, тогава 
ти не си отговорен за нея. Напротив – отговорен 
си. Ако не си съгласен с този основен факт в 
мениджмънта, тогава тази професия не е за теб.  
Бъди честен с хората си - все пак очакваш 
същото в замяна.  Развивай хората си! Те ще те 
възнаградят с резултати и лоялност.

Какъв е Виктор извън работа?


За какво си мечтаеш?


Стремя се да прекарвам свободното си време 
със семейството си. Обичаме разходките сред 
природата. И въпреки че живеем на морето, ни 
влече към планината


Никога да не губя желанието си да се уча, да се 
развивам и да бъда полезен на хората около 
мен.

https://www.jobs.bg/job/6162616
https://www.jobs.bg/job/6128409
https://www.jobs.bg/job/6165432
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/apartamenta
https://citycash.bg/promocii/specheli-apartamenta-sys-100-kila
https://citycash.bg/programa-loyalnost/katalog-s-podaratsi

