De la Credisson Internaţional la Cetelem IFN SA
Rezultate financiare în creştere: 64 mil. Euro volum de credite acordate
Ca parte a campaniei de rebranding lansată în mai 2006, numele de
înregistrare al societăţii Credisson International a fost schimbat în Cetelem
IFN S.A, marcând astfel încheierea procesului de rebranding.
"Schimbarea denumirii a fost o decizie strategică. Beneficiile noului nume,
care reflectă apartenenţa la un grup financiar internaţional puternic, sunt mai
importante decât dezavantajele de a renunţa la brand-ul românesc care se
bucură de oarecare notorietate", a declarat Daniel Boaje, Directorul General
Adjunct al societăţii Cetelem IFN S.A.
Procesul de rebranding a avut rolul de a dinamiza şi mai mult societatea pe
plan comercial. Primele 7 luni ale anului 2006 au reprezentat pentru companie
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 Cetelem
în reţelele partenerilor săi a atins în primele 7 luni ale anului 2006 valoarea de
64 milioane Euro, confirmând astfel trendul pozitiv de la începutul acestui an.
Portofoliu de parteneri strategici a cunoscut, de asemenea, o extindere
importantă prin încheierea de acorduri de parteneriat în domenii precum:
electrice-electrocasnice, mobilă şi IT.
"Sperăm să ne consolidăm poziţia de lideri pe piaţa creditelor de consum, iar
ceea ce am demarat astăzi prin schimbarea oficială a denumirii societăţii să
coincidă cu un salt calitativ la nivelul produselor şi serviciilor noastre", a
declarat Daniel Boaje.

Informaţii despre Cetelem IFN S.A
Cetelem IFN S.A este lider pe piaţa creditelor de consum din România, cu o cotă de piaţa de
aproximativ 20%. Preluarea societăţii Credisson de către Cetelem a avut loc în mai 2005.
Cetelem este filiala 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, Cetelem IFN SA a oferit finanţare unui număr de peste 1.000.000 de
persoane, în valoare ce depăşeşte 330 de milioane de euro. Societatea este activă printr-o
reţea de 1000 puncte de vânzare şi are peste 800 de angajaţi. Primele 8 luni ale anului 2006
au reprezentat pentru companie o perioadă de dezvoltare susţinută, generată de creşteri
importante pe segmentul creditelor de consum, extinderea reţelei naţionale de vânzări şi
inovaţia serviciilor financiare oferite.
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