BASIN BÜLTENİ
13 Mayıs 2005

Deniz’le uçmak için millerce neden var...

DenizBank ve Miles & More’dan dev
işbirliği:

Miles & More Visa Card
Bankacılıkta başarılı çizgisini sürekli yükselten DenizBank, lider uluslararası havacılık
kuruluşlarından Lufthansa’nın Frequent Flyer Programı Miles & More International ile dev bir
işbirliğine imza atıyor... Tüm Dünya’da on milyonun üzerinden üyesi bulunan Miles & More
International Türkiye kredi kartları pazarına Denizbank ile giriyor. DenizBank – Miles & More
International işbirliği ile, Lufthansa konforu ile uçuşlar için mil toplayacak bir kredi kartı hizmete
sunuluyor: Miles & More Visa Card.
Bireysel bankacılık alanında farklı meslek gruplarına yönelik başlattığı kredilendirme uygulamaları ile
dikkat çeken DenizBank; müşterilerine sunduğu özenli hizmeti aralıksız geliştirme hedefi
doğrutusunda bu yeni uygulamayı başlattı. Miles & More Visa Card ile yapılan işlemler uçuş “mili”
olarak geri dönüyor.
DenizBank, bireysel müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerle onların hayatlarını kolaylaştırmaya da
özen gösteriyor. Bu çerçevede geliştirilen Miles & More Visa Card ile programa bağlı geniş yurt dışı
partner ağı, Lufthansa konforu ile uçuş imkanı ve Fly Smart uygulamasının getirmiş olduğu avantajlar
DenizBank müşterilerine sunuluyor.
Bu işbirliğinde hem DenizBank hem de Lufthansa belirli kazanımlar elde edecek... En önemlileri her
iki kurumun da yeni müşteri kazanımı ve mevcut müşterilerine katma değer sağlayarak müşteri
sadakatını artırma imkanı yakalamaları.
Miles & More Visa Card hakkında bir açıklama yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş,
banka olarak ürün ve hizmetlerini müşterilerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik geliştirdiklerini
belirtti. Genel Müdür Ateş, niş pazarlar yaratarak ürün ve hizmetlerinin kapsamını büyüttüklerinin
altını çizdi. Hakan Ateş, Miles & More Visa Card ile kredi kartları pazarındaki payımızı artırmayı
hedefliyoruz dedi.
Basın toplantısında konuşma yapan Miles & More International Direktörü Dr. Andreas Betzer, “Miles
& More Visa Card ile iki güçlü marka biraraya geldi. Bu işbirliğinin her iki kurum için de son derece
faydalı olacağına inanıyoruz. Lufthansa Miles & More International açısından önemli bir pazar olan
Türkiye’ye, bu ürün ile inancımızı bir kez daha göstermiş olduk.” diye konuştu.

