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DenizBank, Sir Alex Ferguson’la tanışmaya
davet ediyor
Türk futbolseverlerin bir numaralı bankası DenizBank, Türkiye’deki
Manchester United taraftarlarına özel “Manchester United Bonus Card”ı
hayata geçirdi. DenizBank, Manchester Bonus sahiplerine rüya ödüller
sunuyor. Düzenlenecek çekiliş kampanyaları ile futbolseverler Sir Alex
Ferguson’la tanışmaktan Wayne Rooney’den Van Persie’ye Manchester
United’ın dünyaca ünlü yıldızlarıyla antrenmana çıkmaya, futbol mabedi Old
Trafford’da unutulmaz maçlar izlemeye kadar pek çok eşsiz anı yaşayacak.
DenizBank attığı bu adımla Avrupa kulüpleriyle işbirliği yapan tek banka
olarak yine bir ilk’e imza attı.
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle farklılaşan DenizBank, futbol alanındaki işbirliklerini yeni bir seviyeye
taşıyor. Manchester United Futbol Kulübü ve DenizBank, Türkiye‟deki Manchester United
taraftarlarına özel “Manchester United Bonus Card”ı hayata geçirdi. Yeni ürünün tanıtım toplantısı
19 Kasım 2012, Pazartesi günü İstanbul‟da yapıldı. Toplantısına DenizBank Genel Müdürü Hakan
Ateş, DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, Visa Europe
Bölge Genel Müdürü Berna Ülman ve Manchester United Pazarlama Direktörü Nick Humphreys‟in
yanısıra efsane kaleci Peter Schmeichel katıldı.
Spordaki işbirlikleri artacak
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada dünya deviyle ortak
bir proje geliştirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Türkiye nüfusunun yüzde 86‟sının bir takım
tuttuğuna dikkat çeken Ateş, “Ülkemizdeki futbol pastasının büyüklüğü 1 milyar dolar. Bu ekonominin
%64‟ünü 4 büyükler yaratıyor. Futbola yaptığımız yatırımlarla ülkemizin tüm şampiyonlarına kart
basan ilk ve tek bankayız. Ayrıca Anadolu kulüplerine sunduğumuz destek ve projelerimiz devam
ediyor. Toplamda 10 futbol kulübüne özel logolu kartımız mevcut. 2013 yılında bu sayıyı 15‟e
çıkaracağız. Manchester United işbirliği ile futboldaki öncü rolümüzü bir üst seviyeye taşıyoruz.
Dünya çapında 659 milyonu aşkın taraftarı olan Manchester United‟ın maçlarını ülkemizde de
milyonlar izliyor. Türkiye‟de İngiliz Premier Lig‟inin en çok takipçisi olan Manchester United‟la
DenizBank markasını bir araya getirip, Türk futbol izleyicisine sunuyoruz. Bu kartla müşterilerimiz
rüya ödüllere sahip olma şansı yakalayacak. Sir Alex Ferguson’la tanışabilecek, Wayne Rooney
ve pek çok dünya yıldızı ile antremana çıkabilecek, Manchester United‟ın Aston Villa, Chelsea gibi
ezeli rakipleriyle maçlarını Old Trafford Stadyumunda canlı izleyebilecek” dedi.

Manchester United yetkilileri ise işbirliği konusunda şöyle konuştu: “Bu, kulübün bu sezon içerisinde
duyurduğu on birinci sponsorluk anlaşması. Bu anlaşma sadece Manchester United markasının
gücünü göstermekle kalmıyor, aynı zamanda taraftarlarımızı, bizimle aynı düşünce yapısında olan
kuruluşlarla oluşturduğumuz global ağın bir parçası haline getiriyor. DenizBank, 11.250 çalışana ve bu
yılın ilk altı ayında açtığı 10 yeni şubenin eklenmesi ile birlikte Türkiye‟nin dört bir yanında 610
şubeye sahip olan bir banka. Manchester United gibi, DenizBank‟ın hızlı ve sürekli büyümesi başarıya
duyduğu isteğin açık bir göstergesi. Banka, United‟ın temel değerlerinin birçoğunu paylaşıyor. Eminim
ki, çok başarılı bir işbirliği gerçekleşecek ve Türk taraftarlarına müthiş bir ürün sunulmuş olacak.”
Visa Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Bölge Genel Müdürü Berna Ülman "Manchester United‟ın
Visa markalı bir kartla Türk tüketiciler ile buluşacak olmasından büyük mutluluk
duyuyoruz. DenizBank‟ın sahadaki futbol kulübü kartlarından büyük çoğunluğunun „Visa‟ logosuyla
pazara çıkması bizim için çok değerli, bu alandaki önderliğini ve yenilikçi çalışmalarını tebrik ediyor,
bu prestijli çalışmayı Türkiye‟ye armağan eden başta Sayın Hakan Ateş olmak üzere tüm DenizBank
ekibine ve Manchester United yöneticilerine teşekkür ediyorum." dedi.
Manchester Bonus’un getirdiği ayrıcalıklar
Manchester United Bonus Card‟a sahip olanlar, yapılacak çekiliş kampanyaları ile hayatta bir kez
yaşanabilecek pek çok etkinliğe katılabilecek. Old Trafford’da maç izlemek, takımla birlikte
antrenmanlara katılmak, kulüp müzesini gezmek gibi pek çok paha biçilmez ödül, kart
sahiplerinin olacak. Ayrıca Manchester United‟ın golcüleri artık Manchester United Bonus Card
sahipleri için çalışacak. Manchester United‟ın kazandığı maçlarda, kırmızı şeytanların attığı gol
kadar bonus, kart sahiplerinin olacak. Tüm bunların yanında kart sahipleri Bonus‟un fırsatlar
dünyasındaki tüm kampanyalarından da yararlanabilecek.
DenizBank iletişim merkezini arayan, kısa mesaj ile MANU boşluk TCKN yazıp 3280'e gönderen,
internet şubeden başvuru yapan, DenizBank şubelerinden başvuru yapan, Denizbank.com ve
bonusdenizbank.com sayfasından başvuru yapan kişiler Manchester United Bonus Card sahibi
olabilecek.
22 Şubat 2013‟e kadar Manchester United Bonus‟a başvuruda bulunan DenizBank müşterileri
aşağıdaki fırsatlara çekiliş hakkı kazanacak:
 4 kişiye 18 Nisan‟da Carrington İdman sahasında takımın antrenmanını ve 20 Nisan‟da
oynanacak Aston Villa maçını izleme şansı.
 2 çifte 3 Mayıs 2013‟te gün boyunca stat gezintisi, cafe‟de ağırlama, müze gezisi gibi
etkinlikleri içeren Red Day Experience ve 4 Mayıs‟ta oynanacak Chelsea maçını izleme şansı.


Yüzlerce imzalı forma, flama ve poster.

Manchester United Bilgi Notu:
Manchester United‟ın dünyada 659 milyon taraftarı bulunuyor. Kulübün facebook üzerinde 28.4 milyon
takipçisi var. 134 yıllık geçmişinde toplam 60 kupa kazanan Manchester United‟ın maçları 2010-2011
sezonunda 211 ülkeden izlendi. 2011‟de, 130 ülkede, Manchester United markalı 5 milyondan fazla lisanslı
ürün satıldı.
DenizBank Hakkında
DenizBank, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlama hedefi ile bir kamu iktisadi
teşebbüsü olarak 1938 yılında kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding
tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan DenizBank‟ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından
Dexia Ekim 2006‟da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia‟nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren
DenizBank, 28 Eylül 2012 itibariyle Rusya‟nın en büyük ve köklü bankası Sberbank çatısı altında hizmet
vermeye devam etmektedir. DenizBank, kısa süre içerisinde Türkiye‟nin sayılı bankalarından biri haline
gelmiştir. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket”
oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur. DenizBank Finansal Hizmetler
Grubu‟nda DenizBank‟ın Türkiye‟nin 81 ilinde ve yurt dışındakilerle toplam 614 şubesi ve 11.382 kişilik
kadrosu bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nda DenizBank'ın yanı sıra altı yerli ve üç
uluslararası finansal iştirak, dört yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır.
DenizYatırım, EkspresYatırım, DenizYatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring,
Intertech, DenizKültür, Bantaş ve Pupa grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise
uluslararası iştirakleridir.
Sberbank hakkında
Rusya‟nın en büyük bankası olan Sberbank, Rusya‟daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini
elinde bulundurmaktadır. Sberbank‟ın kurucusu ve ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka
hisselerinin %50‟si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri, 245.000‟den fazla
gerçek ve tüzel kişiye aittir. Rusya‟daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan bankanın yaklaşık
19.000 şubesi ve yapısal iç birimleri bulunmaktadır. Bankanın uluslararası ağı, Bağımsız Devletler
Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye dahil olmak üzere 20 ülkede yer alan iştirakler, şubeler
ve temsilciliklerden oluşmaktadır. Eylül 2012‟de Sberbank, konsolide aktif bazında Türkiye‟nin 6. büyük
özel bankası ve 9. büyük bankası konumunda olan DenizBank‟ın hisselerinin satın alınması işlemini
tamamladı. Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no‟lu genel bankacılık lisansına
sahiptir. Resmi web sitesi : www.sberbank.ru
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