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Ankara Deniz’le buluştu…


DenizBank “Paso Gençlik Bankacılığı” projesi kapsamında Başkent
Üniversitesi’ndeki şubesini açtı. Söz konusu projesini, reklam yüzü Beyazıt
Öztürk’le birlikte Başkent Üniversitesi’ndeki gençlere tanıttı.



DenizBank’ın üst düzey yönetimi, kentin önde gelenleriyle de akşam yemeğinde
bir araya geldi.

Sahip olduğu finansal süpermarket anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi ve
özel çözümler sunan DenizBank, Paso Gençlik Bankacılığı hizmetleriyle gençlere de ulaşıyor.
DenizBank Paso Gençlik Bankacılığı projesi kapsamında 13 Aralık Pazartesi günü Başkent
Üniversitesi Yerleşkesindeki DenizBank şubesini açtı. Şube açılışı DenizBank Genel Müdürü
Hakan Ateş, DenizBank Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan
Ertürk ve DenizBank’ın marka yüzü Beyazıt Öztürk’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“DenizBank Gençlik Bankacılığı” konseptine uygun şekilde tasarlanmış Başkent
Üniversitesi Şubesi açılışını takiben “Paso DenizBank” markası altında gençlerin bankacılık
işlemlerine yönelik tasarlanan Gençlik Bankacılığı projesinin tanıtımı yapıldı. Reklam yüzü
Beyazıt Öztürk ile Başkent Üniversitesi’ni ziyaret eden DenizBank, Türkiye’deki tüm
restoranlarda Paso Bonus ile yüzde 10 indirim, avantajlı eğitim kredileri ve ayrıcalıklı
bankacılık hizmetleri gibi birçok imkânı içinde barındıran PASO Dünyası’nı gençlere bizzat
anlattı.

Ateş: “Bir Ankaralı olarak Başkentli Üniversitelilere bankacılık hizmeti sunabiliyor
olmaktan mutluyum”
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Gençlere Özel PASO Dünyası’na ilişkin yaptığı
değerlendirmede genç nüfusun Türkiye’deki ağırlığının büyük bir potansiyel vaat ettiğini ve bu
potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ateş, “Türkiye nüfusunun yüzde 26’sı
gençlerden oluşuyor. Türkiye bu nüfus avantajını yapılan projeksiyonlara göre önümüzdeki 40
yıl boyunca da koruyacak. Gençlerimiz için hem yetişkinler hem de kurumlar tüm imkanlarını
seferber etmeli. Türkiye yarın dünyanın en büyük ekonomileri arasında ilk 10’a girecekse, bu
gençlerimiz sayesinde gerçekleşecek” dedi.
DenizBank olarak gençlere her zaman önem verdiklerini ve Paso Gençlik Bankacılığı projesiyle
bu önemi somut hale getirdiklerini kaydeden Ateş, “Gençlik Bankacılığı ürünleri ile özellikle
üniversitelilerin bankacılık konusunda ilk tercihi olmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar bankacılıkla

hiç tanışmamış gençlerimiz de PASO Dünyası’nda bankacılık işlemlerine ‘merhaba’ diyecek.
Başkentlilere hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.
DenizBank’ın üst düzey yönetimi ayrıca kentin önde gelen yöneticileri ile girişimcileriyle de
akşam yemeğinde bir araya geldi. Rixos Oteli’nde düzenlenen akşam yemeğinin açılış
konuşmasında DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Ankara’nın Türkiye için önemine
değindi. Ateş ayrıca bir Ankaralı olarak başkentin kendisi için öneminin altını çizdi. DenizBank
Baş Ekonomisti Saruhan Özel ise Türkiye ve dünya ekonomisi üzerine değerlendirmelerde
bulundu.

