poznati

Poslovni center za velika podjetja Primorska

Novo leto - novi izzivi
Poslovni center za velika podjetja Primorska vklju~uje
enoti v Novi Gorici in v Kopru. Posebnost obalnokra{ke, notranjske in gori{ke regije je, da je NLB prisotna manj kot desetletje. Posledica je ve~ja orientiranost
strank k regijskim bankam.

Du{an Mandi~,
direktor Poslovnega centra za velika podjetja Primorska

Ravno zaradi vstopa NLB v regijo v ~asu velikega razmaha
konkurence bank in visokega tr`nega dele`a regionalnih bank
je izziv pridobiti stranko toliko ve~ji. V NLB se zavedamo, da
delamo na rasto~em obmejnem in kra{kem obmo~ju s {tevilnimi naravnimi predpogoji za razvoj turizma, transporta in
drugih gospodarskih panog.
NLB s {iroko mednarodno mre`o, izku{njami in celovito
ponudbo ban~nih in finan~nih storitev, ki jih zagotavlja prek
h~erinskih dru`b, odpira vrata v primorska podjetja. Skladno z
usmeritvami NLB kot najve~je slovenske mednarodne finan~ne
skupine razumemo primorsko regijo kot obmo~je, ki je
klju~nega pomena za obvladovanje slovenskega prostora. S
prisotnostjo na Primorskem `elimo zagotavljati primorskim
podjetjem pogoje za sodelovanje pri globalizaciji v Evropi in
{ir{e.
V Poslovnem centru Primorska sodelujemo z velikimi podjetji, na{ pristop je individualen. Vsaka na{a stranka stremi po
najhitrej{i in zanjo najugodnej{i finan~ni re{itvi za poslovanje.
S takim pristopom zaokro`ujejo gospodarsko u~inkovitost,
potrebno za doseganje postavljenih ciljev. NLB je kot univerzalna banka s prisotnostjo na {ir{em prostoru jugovzhodne
Evrope zagotovo pravi partner podjetjem pri uresni~evanju
poslovnih strategij.
Na podro~ju aktivnih in pasivnih ban~nih poslov smo v poslovnem centru z nenehnim aktivnim pristopom do strank uspeli pove~evati nalo`be. Konkuren~ni pritiski so vsak dan ve~ji,
konkuren~ne banke pa mo~i usmerjajo na stranke vi{jega bonitetnega razreda na vseh segmentih ban~nega poslovanja.
Vstopnica je torej predvsem rezultat agresivne cenovne politike na vseh segmentih ban~nih storitev.
V poslovnem centru bomo prihodnje leto poskrbeli za {e
ve~jo prepoznavnost vseh prednosti in prilo`nosti Skupine
NLB. S Podru`nico Koper in Podru`nico Nova Gorica smo vas
letos povabili na poslovna sre~anja. Tudi v letu 2005 vas
bomo vabili na sre~anja o zanimivih ban~no finan~nih temah.
Na{e stranke opazijo poleg vsestranske usposobljenosti
skrbnikov podjetij tudi {iroko ponudbo Skupine NLB, saj lahko
ponudimo strankam celovit splet storitev na enem mestu. Temeljna usmeritev Poslovnega centra za velika podjetja

Primorska pa ostaja nujno potreben individualni pristop do
velikih gospodarskih dru`b s cenovno diferenciranim pristopom, ki je usklajen s ponudbo v regiji.
V prihodnjem letu si obetamo {e poglobljenega sodelovanja s poslovnimi partnerji, saj so pred nami razburljivi ~asi priprav na prevzem evra. V Podru`nici Primorska se veselimo sodelovanja z vami tudi v letu 2005 in vam `elimo obilo uspehov in osebnega zadovoljstva v prihajajo~em letu 2005.
Nina Ur{i~, Poslovni center za velika podjetja Primorska
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O ponudbi Skupine NLB vas bomo z veseljem seznanili komercialisti Poslovnega centra za velika
podjetja Primorska
v Kopru na Pristani{ki 45, Koper,
tel: 05 610 30 10 ali
v Novi Gorici na Bevkovem trgu 3,
tel: 05 335 88 13.

