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DenizBank tarım sektöründe yerel
iletişimde yarattığı fark ile Altın Effie
kazandı
Tarıma verdiği değer ve destek sayesinde sektörde pek çok ilke imza atan
DenizBank, bu alanda yürüttüğü iletişim çalışmaları ile Reklamın Oscarları
olarak bilinen 2015 Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması'nda 'Yerelde
Fark Yaratanlar' kategorisinde 'Altın Effie' ödülünü kazandı
Türkiye’de, tarımın toplum ve gelecek kuşaklar için değeri ile stratejik önemine ilk günden bu
yana büyük önem atfeden DenizBank, sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerin yanında başarılı
iletişim çalışmaları ile de prestijli ödüller kazanmaya devam ediyor.
DenizBank, 2015 Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması'nda, aralarında “Çiftçimizin Yüzü
Gülsün” kampanyasının da bulunduğu iletişim çalışmaları ile 'Yerelde Fark Yaratanlar'
kategorisinde 'Altın Effie' ödülünü kazandı.
Çiftçinin Ayağına Giderek Hayatını Kolaylaştırdı
DenizBank’ın yerelde sunduğu hizmetleri ve çiftçiye samimi yaklaşımı, bankanın 1 milyonu
aşan üretici müşterisi ve 5 milyar TL’ye yaklaşan tarım kredisine ulaşarak sektörün özel
bankalar arasında en fazla pazar payına sahip kurumu olmasında büyük paya sahip.
Türkiye’nin her yerinde sunduğu yeni ve sektöre özel ürünler ile müşterilerinin hayatı
kolaylaştırmayı hedefleyen DenizBank’ın bu ödüle layık görülmesinde; şubeye gelmesini
beklemeden çiftçinin ayağına giden kaliteli hizmet anlayışı, üreticileriyle ortak amaç ve
değerleri paylaştığını gösteren yaklaşımı ve binlerce üye iş yerinde tarımsal girdi alımlarında
avantajlar sağlayan sektörün öncü ürünü Üretici Kart ile sağladığı fayda etkili oldu.
Denizbank, Türkiye çapında 300’e yakın şubesinde, sayıları 500’ün üzerinde olan tarım
bankacılığı ekibi ile hizmet veriyor. Çoğunluğu ziraat mühendisliği eğitimi alan, bu nedenle
sektörü ve üreticileri yakından tanıyan ekibi ile yöre çiftçisinin ihtiyaçlarına ve üye iş yerlerine
özel ürün ve hizmetleriyle tarım sektörüne destek sağlıyor.
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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