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fastPay ile COLIN’S mağazalarında kazandıran iş birliği
fastPay, hazır giyim sektörünün öncü markası COLIN’S ile mağaza alışverişlerinde cep
telefonundan temassız ödeme kolaylığı sağlayan iş birliği gerçekleştirdi.
Buna göre fastPay kullanıcıları tüm COLIN’S mağazalarından yapacakları alışverişlerde, sadece
telefonlarını yan çevirerek üretecekleri kare kodla hızlı, masrafsız ve güvenli ödeme
yapabilecekler. İş birliği kapsamında Mart ayının sonuna kadar geçerli olacak kampanyada
fastPay ile yapılacak 150 TL ve üzerindeki ödemelerde 30 TL değerinde COLIN’S puan hediye
edilecek.
DenizBank’ın yenilikçi dijital cüzdanı fastPay, sunduğu avantajları her geçen gün yenisini eklediği iş birlikleri ile
zenginleştiriyor. Bu çerçevede son olarak gençlerin ve kendini genç hissedenlerin tercihi COLIN’S ile önemli bir
iş birliği hayata geçirildi.
Buna göre DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile cüzdan taşıma derdi
olmadan, nakit paraya ihtiyaç duymadan, sadece cep telefonunu yan çevirip, ekranda çıkan QR kodu (Kare Kod)
okutarak COLIN’S mağazalarında ödeme yapmak mümkün olacak. Ek olarak fastPay ile yapılacak 150 TL ve
üzerindeki ödemelerde 30 TL değerinde COLIN’S puan hediye edilecek. Kampanya 31 Mart tarihine kadar devam
edecek.
“Dijitalde müşteri ne derse, ne isterse o ”
Müşterilerinin sadece finansal ihtiyaçlarına değil, hayatlarının her noktasına dokunan ve işlerini kolaylaştıran
çözümler üreten bir inovasyon üssü gibi çalıştıklarını vurgulayan DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim
Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan ; “3 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısı bulunan ve ödeme
sistemi olarak Türkiye’de finansal kapsayıcılık vizyonuna öncülük eden fastPay ile herhangi bir bankanın müşterisi
olsun, olmasın tüm kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Dijitaldeki temel stratejilerimizden biri
olan ‘müşterinin olduğu yerde hazır bulunmak’ ilkemize dayanarak, insanların günlük hayatının pek çok alanına
dokunan, yaşam kalitesine katkı sağlayan proje ve iş birliklerini hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda COLIN’S ile
yaptığımız anlaşma ile fastPay kullanıcıları konforlu, kolay ve fırsatlar sunan nakitsiz ödeme dönemini
başlatıyoruz. Sektördeki trendlerden beslenerek yeni projeler geliştirmeye ve sektöre öncülük etmeye devam
edeceğiz.”
fastPay ile iş birliğine imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirten COLIN’S Global Pazarlama Müdürü
Aytaç Dalyan, “Biz COLIN’S olarak jean odaklı moda ürünlerimizle gençlerin hayattan daha fazla keyif almasını
hedefliyoruz. Marka özümüzle örtüşen, bizimle aynı hedef kitleye seslenen markalarla iş birlikleri geliştirmeye de
önem veriyoruz. Genç ve dinamik bir ruha sahip fastPay uygulaması ile de müşterilerimize kolaylık ve avantaj
sağlıyoruz. Keyifli alışverişleri için keyifli bir ödeme seçeneği sunduğumuz müşterilerimiz aynı zamanda COLIN’S
puan da kazanabilecekler. DenizBank ile iş birliğimizin önümüzdeki dönemlerde de devam etmesini diliyoruz”
dedi.
Yenilikçi ödeme uygulaması: fastPay
DenizBank müşterisi olsun olmasın herkese açık bir platform olarak hizmet sunan fastPay’de, kullanıcılar tüm
bankalara ait kredi kartlarını ekleyerek veya herhangi bir banka kartından fastPay hesabına bakiye aktararak, ek
masraf ödemeden istanbulkart ve Kentkart ulaşım kartlarına diledikleri yerde ve zamanda kolayca yükleme
yapabiliyor, faturalarını ve site aidatlarını rahatlıkla ödeyebiliyor. Türkiye’nin ilk nakitsiz stadyumunu hayata
geçiren, anlaşmalı iş yerleri ve e-ticaret ödemelerinde de hayatı kolaylaştıran fastPay, cepten cebe 7/24 ücretsiz
para gönderme ve ATM’den kartsız para çekebilme özellikleri de sunuyor.

Sektörde birçok ilkin mimarı olan fastPay, daha önce de dünyada ilk handsfree (bluetooth) ödeme, sesle para
çekme ve gönderme gibi yeniliklere imza atmıştı. fastPay; App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz
indirilebiliyor.
Detaylı bilgi için www.fastpay.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
DenizBank Hakkında
DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınarak
yolculuğuna başladı. Ekim 2006’da Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia bünyesine katılan bankanın hisseleri,
28 Eylül 2012’de Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’a, 31 Temmuz 2019 itibarıyla ise yine bölgesinin en büyük
kuruluşları arasında yer alan Emirates NBD’ye devroldu.
Farklı finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket” oluşturmayı hedefleyen DenizBank Finansal
Hizmetler Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 749 şubesi ile 14 bine yakın çalışanı; beş yerli
ve üç uluslararası finansal iştiraki, altı yerli finansal olmayan iştiraki ve Bahreyn’de bir şubesi bulunmaktadır. DenizYatırım,
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres
Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş Grubun yerli; EuroDeniz, DenizBank
AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
COLIN’S Hakkında
Eroğlu Grubu tarafından 1983 yılında İstanbul'da kurulan COLIN’S, global arenada önemli başarılara imza atıyor. 1986
yılında İstanbul'da açılan ilk mağazasından sonra hızla büyüyen marka; bugün Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus ve
Romanya başta olmak üzere 38 ülkede 600’ü aşkın mağazaya ulaştı. Bir dünya markası olma yolunda büyük gelişim
gösteren COLIN’S, modaya kazandırdığı ve dünyanın tercih ettiği ürünleri ile büyük beğeni topluyor.
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