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             BT LEASING LANSEAZA O NOUA STRATEGIE 
 

 
BT Leasing, companie membră a Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA, vine pe piaţă cu un 

nou plan de acţiune, aliniat obiectivului Băncii Transilvania, de a deveni banca nr. 1 pentru 

IMM-uri. In acest context, leasingul dedicat acestui sector va constitui produsul motor pentru 

abordarea micilor întreprinzători, în vederea susţinerii afacerilor acestora. 

 

Ionuţ Pătrăhău, Directorul General Adjunct al Băncii Transilvania, afirmă: „Noua strategie 

presupune reorientarea companiei BT Leasing, printr-un amplu proces de integrare cu 

structurile Băncii Transilvania, aşa încât focusul să fie pe dezvoltarea produselor de leasing 

dedicate IMM-urilor. Banca Transilvania a demonstrat deja că este partenerul celor cu spirit 

antreprenorial şi, tocmai de aceea, este firesc să imprimăm companiei BT Leasing aceeaşi 

direcţie”. 

 

Conform acestei strategii, BT Leasing va avea un nou mod de vânzare a produselor şi serviciilor, 

în funcţie de diferitele segmentele de clienţi: abordare personalizată, precum şi cross-selling 

cu Banca Transilvania. Pentru a fi cât mai aproape de clienţi, în cadrul BT Leasing va fi înfiinţat 

un departament de Client Service; în plus, echipa de specialişti IMM ai băncii, formată din peste 

400 de angajaţi, vor pune la dispoziţia micilor întreprinzători inclusiv oferta BT Leasing. 

 
  

Titus Nicoară, Directorul General al BT Leasing, declară: „Avem planuri ambiţioase, cum ar fi 

atingerea unei cote de 4,5% din piaţa leasingului, în decurs de trei ani. Tocmai de aceea, o 

nouă strategie era mai mult decât necesară şi suntem siguri de succesul acesteia, cu atât mai 

mult cu cât avem toate ingredientele necesare”. 

 
Ca un prim pas al implementării noului plan strategic, BT Leasing lansează produsul rapid     

„LEASING 1 ORA FARA AVANS”, care este o soluţie de finanţare a investiţiilor pentru micii 

întreprinzători. Plafonul maxim este de 40.000 EUR, iar perioada de acordare este de până la 

48 de luni. Suma poate fi destinată achiziţionării oricărui mijloc fix care poate fi evaluat şi 

asigurat pe toată durata contractului de leasing. Produsul este disponibil în oricare dintre cele 

 



410 unităţi ale Băncii Transilvania din ţară, iar informaţii suplimentare se pot obţine apelând 

numărul de telefon 0264 402020 – Client Service, BT Leasing. 

 

Grupul Financiar BANCA TRANSILVANIA pune la dispoziţia clienţilor o gamă variată de servicii 

financiare integrate: banking, leasing, investiţii mobiliare, pensii private, factoring, 

administrarea activelor etc. In acest an, investiţiile s-au orientat către diversificarea ofertei 

dedicate pieţei, precum şi către extinderea Sediului Central al grupului, situat în Cluj-Napoca.  

 

DIRECTIA MARKETING, Banca Transilvania 
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Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Directia Marketing a Băncii Transilvania, 

persoane de contact: Anca Rarău - Director Marketing, Laura Petrehuş - Senior PR Officer 

             Tel.: 0264 407 150, fax: 0264 407 179 

           E-mail: anca.rarau@btrl.ro, laura.petrehus@btrl.ro  
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