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DENIZBANK HAVSA SUBESIYLE ÜRETICIYE
DAHA YAKIN!
Tarim sektörüne en büyük yatirimi yapan özel banka konumundaki DenizBank, hizmet agini
yayginlastiriyor. Tarim sektörünün gelismesi yönünde çalismaya ve sektöre yenilikçi ürünler sunmaya
devam eden DenizBank, yeni açilan Havsa subesiyle Havsa halkina yenilikçi ve öncelikli bir bankacilik
hizmeti sunmayi hedefliyor. 08.06 2009 tarihinde açilan Havsa subesinin yöneticiligini, Taskin Taskin
yürütecek.
DenizBank Avrupa 3. Bölge Müdürü Gökhan Sun, konuya iliskin yaptigi degerlendirmede söyle konustu:
“DenizBank Havsa Subesi olarak, üreticiye hizmet sunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Havsali
üreticilerin her zaman yaninda yer alacak; onlarin hayatlarina gerek finansal gerekse toplumsal anlamda
deger katacagiz. Havsa Subesinin bölge halkina hayirli olmasini diliyorum.”

DenizBank, Tarim ve Köyisleri Bakanligi ve Türk Traktör, Petrol Ofisi, Turkcell ve VISA gibi her biri
sektörünün öncüsü firmalar ile isbirligi içerisinde üreticinin ekonomik ve sosyal yasamina deger katmak
amaciyla Dünya Çiftçiler Günü olan 14 Mayis 2009 tarihinde DenizBank Tarim Seferberligi’ni
baslatmisti. DenizBank, söz konusu Seferberlik kapsaminda, tedarik desteginden yerel festivallere,
sosyal aktivitelerden egitime kadar üreticinin sosyal ve ekonomik yasamina deger katacak pek çok
etkinlik gerçeklestiriyor.

Seferberlik çerçevesinde 1.000 köye tam 100.000 kitap hediye edilecek, maddi imkani yeterli olmayan
basarili çiftçi çocuklarina egitim bursu saglanacak; 8 ilde düzenlenecek ‘Tarim Meclisi Toplantilari’nda
bölgesel tarimin bugünü, gelecegi ve potansiyeli masaya yatirilacak; binlerce üreticiye seminerler
verilecek; danismanlik destegi sunulacak.

Tarim Seferberligi boyunca Üretici Kart’i ile harcama yapan üreticiler, yapilacak çekilislerle yüzlerce
hediye kazanma sansina sahip olacaklar. Petrol Ofisi’nden 5 ay vadeli ve faizsiz akaryakit alabilecekler.
16 Haziran, 17 Temmuz, 18 Agustos ve 24 Eylül 2009 tarihlerinde yapilacak çekilislerde; toplam 8
traktör, 80 akaryakit çeki, 80 seramatik cihazi, 80 cep telefonu sahiplerini bulacak.

Müsteri odaklilik anlayisini sahip oldugu tüm subelerine tasiyan, DenizBank’in tarim sektörünün
ihtiyaçlarina özel olarak tasarladigi bu subelerin sayisi yil sonuna kadar 60’a ulasacak. Ziraat Mühendisi
bankacilarla toplam 450 DenizBank subesinin 215’inde, üreticinin ihtiyacina özel ürün ve hizmetler
sunuluyor olacak.

DenizBank Havsa Subesi:
Adres: Haci Isa Mah. 23 Kasim Cad. No:17/A Havsa / Edirne
Telefon: 0284 336 24 62

