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DenizBank’tan Mersin İdman Yurdu’na
“tam destek”
DenizBank, kırmızı lacivert renklere gönül veren Mersin İdman Yurdu
taraftarlarına özel tasarladığı ‘Mersin İdman Yurdu Bonus Kartı’nın
tanıtımını Mersin Şube’sinde kulüp futbolcularının katılımıyla
gerçekleştirdi. Şube personelinin “Kırmızı Şeytan”ların formalarını
giyerek müşterilerine hizmet verdiği günde yıldız futbolcular, kart
başvurusunda bulunan Mersinlilere imzalı futbol topu hediye ettiler.
Türk sporunun gelişimi ile spor ve spor kulüplerine destek vermek yönünde önemli bir misyon
üstlenen DenizBank bu kapsamda işbirliklerini güçlendirmeye devam ediyor. DenizBank ve
Mersin İdman Yurdu işbirliği ile kırmızı lacivert renklere gönül veren taraftarlara özel
tasarlanan ‘Mersin İdman Yurdu Bonus Kartı’n tanıtımı kulübün yıldız futbolcularının
katılımlarıyla MERSİN Şubesi’nde düzenlendi. Tanıtım toplantısında DenizBank Çukurova
Bölge Müdürü Engin Eskiduman, Mersin İdman Yurdu Kulübü ile futbolculardan SİNAN
KALOĞLU,MUAMMER
ZÜLFİKAR
YILDIRIM
,MİLAN
MİTROVİÇ,NURULLAH
KAYA,TİTA,VEDERSON ,OKTAY DELİBALTA hazır bulundular.
Şube personelinin ofis içinde kulüp formasıyla çalışarak tam destek verdiği organizasyonda
futbolcular kart başvurusunda bulunan Mersinlilere imzalı futbol topu hediye ederek sohbet
ettiler. Bonus Kart’ın tüm özelliklerini taşıyan Mersin İdman Yurdu Bonus ile taraftarlar birçok
kampanya ve indirimden faydalanırken aynı zamanda kulüplerinin gelirine de katkıda
bulunabilecekler.
Spor Kulüplerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz
DenizBank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman, toplantıda yaptığı konuşmada Mersin
İdman Yurdu ile işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eskiduman “90
senelik köklü geçmişiyle sadece Mersin’in değil, Türkiye’nin de en güzide kulüplerinden
Mersin İdman Yurdu ile kurduğumuz yakın ilişki sayesinde kulübümüze destek veren
kurumlardan biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mersin İdman Yurdu Bonus ile hem
kulübün gelirleri artacak hem de taraftarlar kendilerine özel birçok ayrıcalıktan yararlanarak
kartlarıyla yapacakları her alışverişte gönül verdikleri camiaya katkıda bulunacaklar.
Taraftarlar kartları ile ’Takımın Attıkça Sen de Kazan’’ ve diğer Mersin İdman Yurdu taraftar
kampanyalarından ilave faydalar sağlayabiliyorlar. Bugün de kulübümüzün futbolcularının
katılımı ile güzel bir gün yaşadık. DenizBank olarak spor kulüplerimizin en büyük destekçisi
olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Mersin İdman Yurdu Bonus’un getirdiği ayrıcalıklar


Alışverişlerinizle kulübünüze katkıda bulunmak,



2015-2016 Sezonu Kombine satış döneminde 6 taksit imkanından yararlanmak,



'’Takımın Attıkça Sen de Kazan’’ ve diğer özel Mersin İdman Yurdu taraftar
kampanyalarından faydalanmak,



250.000'i aşkın Bonus üye işyerindeki alışverişlerinizde taksitten yararlanmak, bol bol
bonus kazanmak ve kazandığınız bonusla dilediğiniz an bedava alışveriş yapmak,

Mersin İdman Yurdu Bonus’tan yılbaşı hediyesi
Mersin İdman Yurdu Bonus yıl sonuna kadar tüm sektörlerde farklı günlerde tek seferde
yapılacak her 100 TL alışverişe 10, toplamda 100 TL bonus kazandırıyor. YENİYIL yazıp
3280’e göndererek kampanyaya katılım sağlanabiliyor.
Mersin İdman Yurdu Bonus’a tüm DenizBank Şubelerinden, 444 0 800 AçıkDeniz Telefon
Bankacılığı’ndan, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı’ndan veya www.denizbank.com internet
sitesinden başvurulabilir.
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’nda DenizBank’ın yanı sıra yedi yerli ve üç
uluslararası finansal iştirak, beş yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şube
bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi,
DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek Varlık Yönetim, 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 bankasıdır ve Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte
birini elinde bulundurmaktadır. Sberbank’ın ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka
hisselerinin %50’si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri 244,000’den
fazla gerçek ve tüzel kişiye aittir. 17.000’e yakın şubesi ile Rusya’daki en geniş şube ağlarından
birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları Kazakistan, Ukrayna ve Belarus’u kapsayan
Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesinin ötesinde Sberbank Europe AG ile Orta ve Doğu Avrupa’da
sekiz ülkeye, DenizBank ile de Türkiye’ye kadar uzanmaktadır. Almanya ve Çin’de temsilcilikleri,
Hindistan’da bir şubesi bulunan Banka, Sberbank (Switzerland) AG ile İsviçre’de de faaliyetlerini
yürütmektedir. Sberbank ayrıca, Sberbank CIB ile yatırım bankacılığı, finansal danışmanlık ve global
piyasalarda işlem yapma hizmetleri de sunmaktadır. Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından
verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir. Bankanın resmi web siteleri:

www.sberbank.ru, www.sberbank.com
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