כיו"ר ומנכ"ל חברת  , EGFEכבוד הוא לי לסכם את שנת 2017
הישגים
א)
ב)

ג)
ד)

ה)

קרן בלו ריבר ממשיכה לספק לנו תשואות חיוביות וסולידיות
סיימנו את הליך בדיקת הנאותות של קרן הלוואות הברזילאית פרודנט בה התחלנו להשקיע בעצמנו
ולשווק ללקוחותינו .הקרן השיגה מעל  13%בכל אחת מ  7 -שנות קיומה ללא אף חודש שלילי .בשנת
 2016היא הוכרזה כ"קרן גידור הטובה של השנה" .נסיעתי לברזיל והעובדה כי קרן האג"ח הגודלה
בעולם ,PIMCO ,השקיעה מיליונים בקרן  -עזרו לי לקבל החלטה כי זו קרן שאנחנו רוצים להיות
מעורבים/מושקעים בה.
גייסנו מעל  10מיליון לש"ח לרשת הישראלית שר"פ פלוס אשר לה ארבעה סניפים בארץ :לב המפרץ,
כפר סבא ,ושניים בפתח תקווה  -סניף מרפאות ומלונית "טופ ביילנסון".
הגדלנו משמעותית את כמות הלקוחות ואת סכום הכסף שתחת ניהולנו .בהזדמנות זו ,אנחנו רוצים
לברך על האמון רב השנים שלכם וההפניות הרבות של בני משפחה וחברים אלינו – אנו מאמינים שזו אכן
הדרך הנכונה ביותר לגדול יחד.
אנו שמחים לחלוק עמכם כי השקנו מספר דרכים חדשות דרכן נוכל לשמור על קשר:
◼ עלון תקופתי בשם  THE BUZZאשר שני הגליונות הראשונים התקבלו בהתלהבות .מוזמנים לצפות
בגליונות הקודמים באתר האינטרנט שלנו.
◼ אתר משודרג ומשופץ עם מידע לגבי המוצרים שלנו ,הצוות שלנו ,חדשות וארועים .האתר תורגם
במלואו לעברית ,מוזמנים להציץ:
www.egfe.com/he
◼ עמוד פייסבוק חדש ופעיל (איך אפשר בלי ?)http://www.facebook.com/egfeltd :

צוות
הצטרפו אלינו השנה שלושה עובדים:
◼ אלן מדיסון ,עולה חדשה מניו יורק אשר מתגוררת בירושלים .אלן משמשת מנהלת השיווק של
החברה עם התמחות בפילוח שווקים וקשרי לקוחות.
◼ טלי בר-גיל ,ישראלית-אמריקאית ואם טרייה ,מנהלת המכירות אשר תקדם מוצרים ושירותים
חדשים.
◼ אליהו פרז ,עולה חדש מצרפת נשוי פלוס שלושה ,מנהל החשבונות והגורם האחראי על הדו"חות.
יעדים ל 2018
◼ פיתוח מוצרים חדשים אשר יכולים לגוון את התפריט שלנו ולענות על צרכי המשקיעים:
א) קרן ההשקעות/הגידור פרודנט (הלוואות בברזיל)
ב) רשת שר"פ פלוס – הרחבת הרשת וגיוס כספים לסניפים החדשים
ג) "סדר בבלגן" – בדיקה ע"י מומחים מקצועיים ואמינים של הפוליסות/קופות/ביטוחים שלכם
◼ הארוע השנתי הבא שלנו יתקיים ב  14למאי  2018בקיסריה .כולנו תקווה כי זה יהיה הארוע הגדול
ביותר שלנו בו נחגוג ח"י שנים לקיומנו ! כולם מוזמנים להשתתף בחגיגה ענקית עם הזמר שלומי
שבת ,מסיבת ריקודים ,אוכל משובח ועוד.
◼ שירות לקוחות היה ,הינו ותמיד יהיה בראש העדיפויות שלנו .במסגרת זו ,אנו שוקדים על מערכת
דו"חות ללקוחות משוכללת חדשה.
סוזי ,טלי ,אלן ואליהו מצטרפים אליי ואנו מברכים אתכם בברכת שנה אזרחית חדשה וטובה .אי.ג'י.אף.אי תהיה
בת  18בשנת  2018ואנחנו שוב מודים לכם על האמון רב השנים בנו.
בברכה,
מייק בן-ארי (גרינפילד)

