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İstanbullines’tan fastPay
kullanıcılarına % 10 indirim
Denizyolu taşımacılığında birçok ilke imza atan İstanbullines, DenizBank ile
işbirliğine giderek Eskihisar Tavşanlı hattında (Topçular-Yalova) Mobil Ödeme
Sistemi ‘fastPay’i uygulamaya aldarak, denizyolu taşımacılığında bir ilke imza
attı.. İstanbullines fastPay geçişlerinde ayrıca % 10 indirim avantajı sağlıyor.
Denizyolu taşımacılığının yenilikçi markası ‘İstanbullines’, Eskihisar-Tavşanlı (Topçular-Yalova)
hattında uyguladığı kampanyalarla ilkleri deniz ve seyahat kültürüne kazandırmaya devam ediyor.
İstanbullines Eskihisar-Yalova hattını kullanan yolcularına sağladığı kuyruk beklemeden, konforlu,
güvenli, ekonomik, hızlı geçişleriyle birlikte alternatif ödeme sistemleri de sunuyor. Bugüne kadar
2.5 milyon araç ve 10 milyonun üstünde yolcu taşıyan İstanbullines, DenizBank işbirliği ile Mobil
Ödeme Sistemi “fastPay”i uygulamaya aldı.
İstanbullines, böylece gişede nakit, kredi kartı gibi ödeme avantajlarının yanı sıra bu hattaki ilk
mobil ödeme sistemini de misafirlerine sunmuş oldu. Denizbank’ın bluetooth teknolojisi ile çalışan
Beacon cihazları sayesinde de İstabullines müşterileri henüz feribot gişesine ulaşmadan, %10
indirim kampanyasından haberdar olacak ve ödemelerini de fasPay ile yapabilecek.
fastPay,herhangi bir fiziksel ödeme yöntemine gerek kalmadan internete bağlı bir akıllı telefonua
indirilen uygulaması ile gişeye dahi gelmeden mobil ödeme imkanı yapabilmeyi sağlıyor. Tüm
bankaların kredi kartının tanımlanabildiği fastPay’e ayrıca ATM’ler ve EFT sistemi aracılığıyla para
da yüklemek mümkün.
fastPay’de İndirim İlk kez yine İstanbullines’ta
fastPay geçişlerinde sunduğu % 10 indirim ile Türkiye’de ilk defa bir denizyolu taşımacılığı
markası mobil ödeme ve Hızlı Geçiş Sistemi kullanımını özendirici bir indirim ile kullanıcılara
sunuyor. İstanbullines’ın fastPay ödemelerini kapsayan % 10 indirim kampanyası 10 Ağustos’ta
başladı. Kampanyanın detaylarına www.istanbullines.com ve www.denizbank.com sitelerinden
ulaşmak mümkün.

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
İstanbullines hakkında:

2006 yılından bu yana NEGMAR Grup bünyesinde başta Ro-Ro taşımacılığı olmak üzere Marmara Denizi’nde
‘kombine taşımacılık’ modeliyle hizmet veren ‘İstanbullines’, 2013’te hizmet halkasına Eskihisar-Tavşanlı
(Yalova) hatını ekledi. Bu hatta 2. Marka olarak yola çıkan İstanbullines seyahat süresini 30 dakikanın altına
çeken genç feribotlarıyla kuruluşundan beri 2,5 milyona yakın araç ve 10 milyonun üstünde yolcu
taşıdı. Deniz ulaşımındaki standartları yükseltmek amacıyla yola çıkan marka, deniz taşımacılığında butik
öncü ve kaliteli servisleri ile çıtayı yükseltmeyi sürdürüyor. Rekabetin her zaman servis kalitesi ve
müşteriye dokunan ekonomik fiyatlar olduğuna inanan ‘İstanbullines’ denizyolu taşımacılığına Hızlı Geçiş
Sistemi (HGS), kredi kartı ve Mobil ödeme sistemi fastPay uygulamasını başlatan Türkiye’deki ilk şirket olma
özelliğini koruyor.

Bilgi için:
Bersay İletişim Danışmanlığı / 0212 337 51 00
Güven Adalı / Tel: 0212 337 51 42 / GSM: 0553 539 77 76 / guven.adali@bersay.com.tr
Anıl Erbayrak / Tel: 0212 337 51 17 / GSM: 0553 317 46 06 / anil.erbayrak@bersay.com.tr

