BASIN BÜLTENİ

26 Mayıs 2014

DenizBank karakterleri şimdi yepyeni bir adada:
Ada Berber
DenizBank, 2009 yılından bu yana devam eden “Robinson ve Cuma” reklam kampanyasının
ardından, bambaşka bir konsept ile “Hayat Deniz’de güzel” demeye devam ediyor. Beyazıt
Öztürk ve Erdal Özyağcılar’ın bu kez bir berber dükkânında izleyicilerle buluştuğu yeni
reklamlar, 26 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla ekranlarda dönmeye başlıyor.
Reklamlarıyla 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanan DenizBank’ın yeni sezon filmleri, farklı bir konsept ile
ekranlarda yerini alıyor. Beş yıl boyunca “Robinson ve Cuma” reklamlarıyla marka bilinirliği ve beğenisini artıran
DenizBank; Maldivlerdeki DenizBank’ı hayatın içine, en işlek sokakların köşesine taşıyarak bu kez ”Ada Berber”
hikâyesiyle ekrana geliyor.
İçinde DenizBank Adası’ndan parçalar bulunan Ada Berber’i, Beyazıt Öztürk’ün canlandırdığı Numan adlı berber,
çırağıyla birlikte işletiyor. Bankanın bir diğer reklam yüzü Erdal Özyağcılar ise hem Ada Berber’in müdavimi hem de
sıkı bir DenizBank müşterisi olarak karşımıza çıkıyor. Özyağcılar, berber dükkânına giren müşterilere, DenizBank’la
yaşadığı olumlu tecrübeler ışığında tavsiyeler veriyor ve bankanın bir nevi sözcülüğünü üstleniyor. Numan
karakterinin çırağı ve filmlere konuk olan diğer oyuncularla olan diyalogları, farklı esnaf hikâyeleriyle yüzleri
güldürüyor.
Ada Berber, yeni yıldızlarla renkleniyor
DenizBank’ın yeni filmlerinde reklam yüzleri Beyazıt Öztürk ve Erdal Özyağcılar’a birbirinden değerli isimler eşlik
ediyor. Berber çırağı rolünde, ekranların sevilen oyuncusu Cihan Ercan hikâyeye yeni bir soluk getirirken, esnaf
rolündeki Bülent Şakrak komedi dozunu ve eğlenceyi artırıyor. Konuk oyuncu olarak Galatasaray Spor Kulübü’nün
eski başkanı, ünlü iş adamı Faruk Süren’i ağırlayan DenizBank, gerek karakterler gerekse hayatın içinden
hikâyelerle bir kez daha “Hayat Deniz’de güzel” diyor.
DenizBank, Ada Berber’de esnafın derdine derman oluyor
DenizBank, yeni kampanyasında bankacılığı tüketicinin hayatında resmederek çeşitli tüketici tiplemelerini konsepte
dahil ediyor; insanların hayatına daha yakından temas etmeyi ve özellikle esnafın derdine sunduğu çözümleri
duyurmayı hedefliyor. Filmlerde, farklı bankacılık sorunlarından dert yanarak berbere gelen müşterilerin imdadına
Erdal Özyağcılar yetişiyor; “Sen ne yap biliyor musun? ifadesiyle esnafın, tüketicinin derdine derman oluyor.
Beykoz Kundra Fabrikası’nda 10 gün süren çalışmalar sonucunda kurulan çekim dekorunda bir sokak ve 18 adet
dükkân oluşturuldu. 5 gün süren çekimlerde 75 kişilik teknik ekip görev yaparken 45 kişilik figürasyon kullanıldı.
Böcek Yapım’ın yapımcılığını yaptığı filmlerin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstlendi, müzikler ise Ömer
Ahunbay tarafından düzenlendi.

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’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 725 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı
bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra altı yerli, dört yerli finansal olmayan iştirak, üç uluslararası finansal
iştirak ve Bahreyn'de bir şube faaliyet göstermektedir. DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek Varlık
Yönetimi; Intertech, DenizKültür, Bantaş ve Pupa grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com, www.facebook.com/DenizBank, twitter.com/DenizBank

Sberbank Hakkında
Sberbank of Russia, Rusya’nın en büyük bankası ve önde gelen global bir finans kurumudur. Sberbank Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte
birini elinde bulundurmakta olup ulusal ekonominin ana kreditörü ve Rusya’nın en fazla mevduat toplayan bankasıdır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı
olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri, yerli ve yabancı yatırımcılara aittir.
Sberbank’ın 20 ülkede 110 milyondan fazla bireysel müşterisi ve 1 milyon kurumsal müşterisi bulunmaktadır. 18.000’den fazla şubesi ile Rusya’daki en geniş
şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları İngiltere, ABD, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Türkiye
ve diğer ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir.
Resmi web sitesi: www.sberbank.ru
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