
Οφέλη:
• Η µόνη τράπεζα στη βουλγαρική αγορά µε ειδική ελληνική µονάδα.
• ∆ιεθνής τεχνογνωσία και εµπειρία.
• Ελληνόφωνο προσωπικό.
• Βοηθάει στην επέκταση των επιχειρήσεων στη Βουλγαρία.
• Παρέχει εξαιρετική εξυπηρέτηση και εξειδικευµένες λύσεις χρηµατοδότησης.
• Πλήρης γκάµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων: πιστωτικές διευκολύνσεις κεφαλαίου 

κίνησης, µακροπρόθεσµες επενδυτικές πιστώσεις, Εγγυητικές Επιστολές, ενέγγυες 
πιστώσεις, χρηµατοδότηση έργων, κοινοπραξίες, ειδικά προϊόντα που συνδέονται µε 
κοινοτικά κονδύλια, χρηµατοδότηση γεωργικών προϊόντων, factoring, ηλεκτρονική 
τραπεζική, ηλεκτρονικό εµπόριο κλπ.

• Παράλληλες εργασίες και διεύθυνση διαχείρησης διαθεσίµων: συµβουλευτική τραπεζική 
σε επενδυτικά σχέδια, έργα µέσω τοπικών κεφαλαιαγορών (χρηµατιστήριο, έκδοση 
εταιρικών οµολόγων), συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, καταθέσεις, µεταφορές κεφαλαίων, 
παράγωγα, affluent και private banking.

Το προφίλ της Postbank:
• Συστηµική τράπεζα στη Βουλγαρία.
• Πάνω από 25 χρόνια επιτυχηµένης παρουσίας στη βουλγαρική τραπεζική αγορά.
• Εξαιρετική εξυπηρέτηση στην επιχειρηµατική τραπεζική, affluent και private banking.

Το επιτυχηµένο επιχειρηµατικό µοντέλο της Postbank:
• Μια από τις κορυφαίες τράπεζες στην Επιχειρηµατική Τραπεζική.
• Νο 1 στο Factoring Επιχειρήσεων στη Βουλγαρία – µε µερίδιο αγοράς 37% του συνολικού 

όγκου υπηρεσιών πρακτόρευσης και µε ποσοστό εξαγωγικού συντελεστή άνω του 68%.
• Αξιόπιστος συνεργάτης ελληνικών και άλλων πολυεθνικών εταιρειών στη Βουλγαρία.
• Το δίκτυο της επιχειρηµατικής τραπεζικής και των επιχειρηµατικών κέντρων διευρύνεται.
• Επένδυσε σε 4 νέα επιχειρηµατικά κέντρα τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Βουλγαρία ως ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ προορισµός επενδύσεων:
• Η Βουλγαρία αποτελεί βασική αγορά στην περιοχή, µε αυξανόµενο ΑΕΠ και οικονοµικές 

προοπτικές.
• Η Ελλάδα είναι ο τρίτος µεγαλύτερος επενδυτής στη χώρα, µε επενδυµένα κεφάλαια που 

αγγίζουν τα 2,6 δισ. ΕΥΡΩ.
• Η Ελλάδα κατατάσσεται µεταξύ των πέντε κορυφαίων εµπορικών εταίρων της 

Βουλγαρίας, µε ισορροπηµένες διµερείς συναλλαγές.
• Ο αριθµός των ελληνικών και άλλων διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη 

βουλγαρική αγορά είναι σηµαντικός και συνεχώς αυξάνεται λόγω του ευνοϊκού 
περιβάλλοντος και του ειδικευµένου εργατικού δυναµικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε το Ελληνικό / ∆ιεθνές Γραφείο της 
Postbank στο +359 2816 6421 ή στο greekdesk@postbank.bg
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.postbank.bg.

Νέο Ελληνικό / Διεθνές γραφείο της 
Eurobank Bulgaria / Postbank

Οικονοµικά στοιχεία της Postbank κατά την 31/12/2016

Πελάτες:
1,2 εκατ.

ΕΥΡΩ 3,49 δισ.

ΕΥΡΩ 2,37 δισ.

ΕΥΡΩ 2,82 δισ.

ΕΥΡΩ 0,59 δισ.
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