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DenizBank’tan Galatasaraylılara özel
“Aslanlar Günü” kampanyası
DenizBank, Galatasaray Bonus Card sahibi taraftarlara özel “Aslanlar
Günü” kampanyasını hayata geçirdi. Bu kapsamda 1 Haziran – 31
Temmuz 2015 tarihleri arasında DenizBank GS Bonus Kredi Kartıyla
alışveriş yapan taraftarlar Galatasaray antremanını yerinde izleme ve
futbolcularla tanışma şansı yakalıyor. GS Bonus Kredi Kartıyla her 75TL
tutarında alışverişe bir çekiliş hakkı veriliyor.
DenizBank, spor kulüpleriyle işbirliğini güçlendirerek artırmaya, taraftarların yüzünü
güldürecek kampanyalar hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray
taraftarlarına özel “Aslanlar Günü” kampanyasını hizmete alan DenizBank, sarı kırmızılı
renklere gönül vermiş taraftarları, takımın yıldız oyuncularını izlemek üzere Florya Metin
Oktay tesislerine davet ediyor, futbolcularla tanışma ve onlardan imza alma şansı sunuyor.
1 Haziran- 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında GS Bonus Kredi Kartıyla her 75 TL tutarında
alışveriş yapan Galatasaray taraftarına “Aslanlar Günü” kampanyasına çekiliş hakkı veriliyor.
12 Ağustos 2015 tarihinde yapılacak çekilişle belirlenecek 5 talihli Ekim ayı içerisinde
aralarında Wesley Sneijder, Fernando Muslera, Felipe Melo ve Burak Yılmaz gibi yıldız
oyuncuların bulunduğu antremanı izleme ve futbolcularla tanışarak imza alma şansı
yakalayacak. Yurt içinde geçerli olan kampanyada talihlilerin uçak bileti ve 1 gece
konaklamaları da kapsama dahil ediliyor.
Bonus Kart ile hem kulüp hem taraftar kazanıyor
DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur
Hıçkıran düzenledikleri “Aslanlar Günü” kampanyası ile taraftarlara çok özel ve anlamlı bir
gün vaat ettiklerini söyledi. Hıçkıran şöyle devam etti; ”Galatasaray gibi köklü ve milyonlarca
taraftarı olan bir camia ile kurduğumuz yakın ilişki sayesinde hem kulübümüze hem de
taraftarlara destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. DenizBank olarak spor kulüplerimizin en
büyük destekçisiyiz ve düzenlediğimiz öncü kampanyalar ile taraftarların yüzünü
güldürüyoruz. Bu kapsamda “Aslanlar Günü” kampanyamız ile taraftarlar hayran oldukları
yıldız oyuncularla bir araya gelerek güzel bir gün geçirecek, çok anlamlı hatıralara sahip
olabilecekler. Galatasaray Bonus Kredi Kartı olan taraftarlarımız kulüplerine destek olmanın
yanı sıra birçok avantajlı fırsata öncelikli sahip olabiliyor. Kulüplerimizle hayata geçirdiğimiz
yenilikçi projeler önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek.”
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GS Store'larda indirimli alışveriş,
Çekilişlerle Galatasaray Profesyonel Futbol Takım oyuncularının yer alacağı
organizasyonlara katılma imkânı,
GSMobile ve GSTV kampanyalarından öncelikli ve indirimli yararlanma,
Galatasaray Profesyonel futbol Takımı'nın oynayacağı deplasmandaki resmi
maçlara takım ile beraber gidebilme imkânı,
DenizBank GS Bonus Platinum kart sahipleri, Suada Club – Galatasaray
Adası'nda bulunan tüm restoran ve gece kulüplerinden %25 indirimli
yararlanabilirler,
GS Bonus Card'ıyla yurtiçi ve yurtdışındaki ATM'lerden nakit avans kullanımı,
MNG Kargo'dan yapılan tüm gönderilerde %25 indirim,
Türk Telekom Arena içerisindeki tüm cafe ve restaurantlarda %10 indirim
fırsatı

Galatasaray Bonus’a tüm DenizBank Şubelerinden, 444 0 800 AçıkDeniz Telefon
Bankacılığı’ndan, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı’ndan veya www.denizbank.com web
sitesinden başvurulabilir. SMS ile başvuru için GS yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını
3280’e yollamak yeterli oluyor.
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 135

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
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