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Beacon teknolojisi fastPay ve
Kahve Dünyası ile Türkiye’de
DenizBank, fastPay ürünü ile dünyada yeni gelişen Beacon teknolojisini
Türkiye’de ilk kez Kahve Dünyası mağazaları işbirliğinde bir kampanya
ile farklılık yaratarak finans sektöründeki yenilikçi hizmet anlayışını
sürdürüyor. Bu işbirliği ile, Kahve Dünyası şubelerine yerleştirilen
Beacon cihazlarına 50 metre mesafeden geçen fastPay kullanıcıları,
telefonlarına gelen kampanya kodu ile Kahve Dünyası şubelerinden
ücretsiz dondurma fırsatından yararlanabiliyor.
DenizBank’ın yenilikçi ürünü fastPay , Beacon teknolojisi ile perakende sektörünü bir araya
getirdiği hizmeti ile müşterilerine yeni fırsatlar sunuyor. Türkiye’de ilk olan bu projede çözüm
ortağı olarak Blesh firması ile çalışan DenizBank, Kahve Dünyası mağazalarını da bu teknoloji
ile tanıştırdı. DenizBank, Beacon teknolojisini bir mağaza zincirinde müşterilerinin kullanımına
ilk olarak sunarak, finans sektöründe bir ilke daha imza atmış oldu.
Söz konusu teknoloji sayesinde iPhone ya da Android işletim sistemli telefonunda fastPay
uygulaması bulunan ve Bluetooth’u açık olan müşteriler, Kahve Dünyası şubelerine yaklaşık
50 metreye kadar mesafeden geçtiklerinde telefonlarına gelen kampanya kodu ile diledikleri
zaman herhangi bir mağazada kullanmak üzere dondurma teklifi ile karşılaşma imkânına
sahip oluyor. Müşteriler diledikleri takdirde bu teknoloji sayesinde, telefonlarından tek bir
dokunuş ile kampanya kodunu alabiliyorlar ve diledikleri Kahve Dünyası mağazasında bu kod
ile ücretsiz dondurmalarını alabiliyorlar.
“Yenilikçi uygulamalarımızla müşterilerimizin hayatını güzelleştiriyoruz”
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı Grubu
Genel Müdür Yardımcısı Murat Çelik, şunları söyledi: “Türkiye’de mobil bankacılık
uygulamalarına ilginin her geçen gün arttığını memnuniyetle gözlemliyoruz. DenizBank olarak
işimizin odağına ‘müşterilerimizi’, hizmetlerimizin kalbine ise ‘inovasyonu’ yerleştiriyoruz. İmza
attığımız işbirlikleri ile de hizmet yelpazemizi genişletmeyi, müşterilerimizin hayatlarına olumlu
yönde dokunmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Kahve Dünyası gibi önemli lezzet
duraklarından biri ile Beacon teknolojimizi tanıştırmaktan; bu yönde çeşitli fırsatları
müşterilerimize sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Beacon teknolojisini kullanarak farklı
işbirlikleri ile yapılacak kampanyalarımız da devam ediyor olacak.

Dijital bankacılıkta fark yaratan uygulama: fastPay
DenizBank’ın fastPay ödeme sistemi, DenizBank müşterisi olmayan kullanıcılara da ulaşan
açık bir platform sunuyor. fastPay kullanıcıları, tüm bankalara ait kredi kartlarının da
eklenebildiği bu mobil uygulama ile üye işyerlerinde cep telefonu ile ödeme yapabiliyor.
Fiziki ve e-ticaret ödemelerinde hayatı kolaylaştıran fastPay, cepten cebe 7/24 para
gönderme ve ATM’den hiçbir tuşa dokunmadan sesle para çekebilme özellikleri de sunuyor.
Prestijli ödülleri önümüzdeki dönemde de almayı hedefleyen fastPay; App Store, Google play
ve Windows Phone Store’dan indirilebiliyor.
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 757 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı
altında; DenizBank'ın yanı sıra yedi yerli, üç uluslararası finansal iştirak ile finansal olmayan beş yerli
iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Ekspres Menkul, Deniz GYO, DenizPortföy
Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek Varlık Yönetimi; Intertech, DenizKültür, Deniz Kartlı
Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve
DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com, www.facebook.com/DenizBank, twitter.com/DenizBank

Sberbank Hakkında

Sberbank, 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 22 ülkede 110
milyondan fazla bireysel müşterisi ve 1 milyon kurumsal müşterisi bulunmaktadır. 17.000’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
Bersay İletişim Danışmanlığı / 0212 337 51 00
Emek Kaplangil / Tel: 0212 337 51 49 / GSM: 0532 744 25 06 / emek.kaplangil@bersay.com.tr
Anıl Erbayrak / Tel: 0212 337 51 17 / GSM: 0553 317 46 06 / anil.erbayrak@bersay.com.tr

