
 
 
Credisson î şi consolideaz ă pozi ţia de lider pe pia ţa creditelor 
de consum  
 Primele 3 luni ale anului 2006 au reprezentat pentru Credisson o perioadă de 
dezvoltare susţinută, generată de creşteri importante pe segmentul creditelor de 
consum, extinderea reţelei naţionale de vânzări şi inovaţia serviciilor financiare 
oferite. 
 
Volumul creditelor acordate de Credisson în reţelele partenerilor săi a atins în 
primele 3 luni ale anului 2006 suma de 30 milioane Euro, reprezentând o creştere de 
37% în raport cu volumul înregistrat în perioada similară a anului 2005. 
 
"În condiţiile unui mediu concurenţial mai puternic am reuşit să creştem substanţial 
atât 
veniturile, cât şi portofoliul de produse oferite. Primele luni ale acestui an au fost 
marcate de menţinerea ritmului de creştere a reţelei de puncte de lucru, de la 200 de 
unităţi la începutul lui 2005 la 800 de unităţi în acest moment, acoperind 
aproximativ 150 de centre urbane. Credisson va continua strategia de dezvoltare, 
atât a portofoliului de produse competitive, cât şi a reţelei operative. Know-how-ul 
şi renumele grupului Cetelem în domeniul creditelor de consum, dublate de 
experienta Credisson pe piaţa romanească vor contribui cu siguranţă la atingerea 
acestui obiectiv", a adăugat Daniel Boaje, Vicepreşedintele şi Directorul de 
Operaţiuni al societăţii Credisson. 
 Credisson a lansat de la începutul anului 2006 trei produse inovative în reţeaua 
partenerului tradiţional Flanco: credite cu perioadă de graţie de 6 luni, credite de 
nevoi personale şi "Creditul de Paşte". Ultimul asociază noţiunea de rate cu cea de 
credite de nevoi personale şi este valabil în reţeaua Flanco până la 23 Aprilie 2006. 
Clienţii pot achiziţiona în rate bunuri de folosinţă îndelungată, având posibilitatea 
să beneficieze şi de un imprumut "cash" în valoare de până la 30% din valoarea 
bunurilor, dar nu mai mult de 500 de RON. 
 
 
Informa ţii despre Credisson 
Credisson este lider pe piaţa creditelor de consum din România, cu o cotă de piaţa de 
aproximativ 20%. Societatea a fost preluată în mai 2005 de către grupul Cetelem, divizia 
furnizoare de credite de consum a grupului financiar francez BNP Paribas şi numărul 1 în 
furnizarea de credite de consum din Europa Continentală. Pe parcursul celor 3 ani de 
activitate, Credisson a oferit finanţare unui număr de 750.000 de persoane, în valoare de 
peste 300 de milioane de euro. Societatea deţine o reţea de 460 de puncte de vânzare şi are 
peste 800 de angajaţi. Bazându-se pe experienţa de peste 50 de ani a grupului Cetelem, 
Credisson îşi va extinde în următorii ani portofoliul de parteneri şi de servicii financiare, 
folosind expertiza operaţională, tehnologică şi financiară a acestuia. 
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