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DenizBank’tan Görünen Adam internet dizisi ile sektöründe bir yenilik daha

Türkiye’de ilk kez bir reklam karakteri
dizi oyuncusu oldu
Yeniliklerin bankası DenizBank, televizyon reklamları için hayata geçirdiği
‘Deniz Adam’ karakterini, başarılı yönetmen Onur Ünlü’nün yazıp yönettiği
internet dizisi Görünen Adam’ın senaryosuna entegre ederek, ezber bozan bir
projeye daha imza attı.
Dijital alandaki yenilikçi uygulamalarının başarısını son dönemde pek çok ödülle taçlandıran
DenizBank, bu kez, ülkemizde örnekleri giderek artan internet diziciliği alanında iddialı bir işe
imza attı.
Banka, bundan önce 2009 yılında, Beyazıt Öztürk ve Erdal Özyağcılar’ın “Robinson ve Cuma”
tiplemelerini canlandırdığı reklam serileriyle marka bilinirliğine önemli katkı sağlamış; özellikle
filmlerin seri halde çekilip yayınlanması dolayısıyla maliyet yönetimi anlamında sektörüne bir
inovasyon örneği kazandırmıştı. Şimdi sektöre yön verecek bir projeyi daha hayata geçiren
DenizBank’ın televizyon reklamlarında gördüğümüz ‘Deniz Adam’ karakteri, Leyla ile Mecnun,
Beş Kardeş ve Ben de Özledim gibi fenomen yapımlarla adından söz ettiren yönetmen Onur
Ünlü’nün yazıp yönettiği internet dizisi Görünen Adam’da, dizi karakteri olarak senaryonun bir
parçası haline geliyor.
1 ayda 163 bin abone
Daha önce sektörde benzeri yapılmamış uygulama, izleyicilerin de olumlu tepkisini toplayarak,
Youtube üzerinden yayına girdiği 15 Mayıs ‘tan itibaren 163 bin kanal abone sayısıyla 9 milyon
üzerinde izlendi ve dijital dünyada son dönemde yapılan içerik çalışmaları arasında en
yüksek erişim oranlarını yakaladı. Dizi, ayrıca 175 bin üzerinde beğeni ve 20 bin
üzerinde paylaşım ile sektöründeki benzer projelerin yaklaşık 20 katı etkileşim elde etmiş oldu.
Erkan Kolçak Köstendil, Osman Sonant, Selim Bayraktar gibi sevilen isimlerin yer aldığı 10 bölümlük
seride, DenizBank’ın ürün, hizmet ve uygulamaları, Murat Kapu’nun canlandırdığı ‘Deniz Adam’
aracılığıyla zor anlarında dizinin kahramanı Kurtuluş’a yardımcı olması amacıyla sunuluyor. Proje,
DenizBank’ın, dijital dünyanın içine doğmuş Y ve Z kuşağı ile temas noktalarının artırmasına
sağladığı desteğin yanı sıra, bankanın kurulduğu günden bu yana ‘Sanata Evet’ mottosuyla devam
ettirdiği kültür sanat yatırımlarının devamlılığı açısından da önem arz ediyor.
“Gençlere kendimizi anlatacak yeni bir yolculuğa çıktık”
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş gençler ile
yepyeni bir platformda buluşmalarını sağlayacak, aynı zamanda bankanın dinamizmini ve

yenilikçilik vaadini en doğru şekilde anlatacak bir stratejiyle yola çıktıklarını söyledi. Ateş şöyle
konuştu; “Bankamız, hem büyük önem verdiği dijital dünya ve kanallardaki varlığını bir adım öteye
taşımak hem de yeni jenerasyonun temsilcileri olan, geleceğimizi şekillendirecek Y ve Z kuşağı ile
bağlarını kuvvetlendirmek üzere yepyeni bir yolculuk başlattı. Sektörde ilk defa bir reklam karakteri
internet dizisinde yer alıyor, dizinin bir parçası haline geliyor. Hedef kitledeki ilk değerlendirmelerde
de geniş yelpazedeki reklam uygulamamızla ilgili olumlu dönüşler alıyoruz, yapımın youtube izleme
trendinde üst sıralarda yer aldığını biliyoruz. Biz bu yeni yolculuğumuzda sektörümüzü fazla
tanımayan gençlere ulaşmayı, onlarla daha fazla ilişkide olmayı amaçladık. Hatta Görünen
Adam’dan sonra yine gençlerin ilgisini çekeceğine inandığımız, hatta onlara bir miktar cep harçlığı
da kazandıracak yeni bir projemizi kısa süre içinde duyuracağız. Önümüzdeki dönemde benzer
işleri hayata geçirme konusunda büyük heyecan duyuyoruz.”
Diziye aşağıdaki linkten ulaşmak mümkün:
http://bit.ly/gorunenadam
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 739 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
1841 yılında kurulan, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, ülkedeki 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 198,000’den fazla gerçek ve tüzel kişiye aittir. 14.900’e yakın
şubesi ile Rusya’daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan Sberbank, ayrıca Sberbank online internet bankacılığı,
mobil bankacılık ve 80,000 ATM ile self servis terminallerden oluşan bir network ile hizmet sunmaktadır. Bankanın
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, 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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