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“En İyi Mobil Uygulama” ING Bank’ın!
ING Bank’ın mobil bankacılık uygulaması “ING Mobil” Türkiye’nin en iyi interaktif
pazarlama fikirlerinin ödüllendirildiği “Avea Grand Interactive Awards” yarışmasında
“En İyi Mobil Uygulama” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
Dijital dünyanın yaratıcı projelerini ödüllendirmek ve sektörün gelişimine destek sağlamak
amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen “Avea Grand Interactive Awards” sonuçlandı. ING Bank’ın
mobil bankacılık uygulaması “ING Mobil” yarışmanın “En İyi Mobil Uygulama” kategorisinde
birincilik ödülüne layık görüldü. 200’ün üzerinde projenin katıldığı yarışmada 10 farklı
kategorinin kazananlarını sektör, reklamveren ve mecra temsilcilerinin oluşturduğu bir jüri
belirledi.
ING Bank için Pozitron firması tarafından geliştirilen “ING Mobil” uygulaması, yenilik, kullanıcı
deneyimi, iş fikri, yaratıcı uygulama fikri ve yaratıcı görsellik kriterlerinde yapılan
değerlendirme en yüksek puanı toplayarak birinciliğe hak kazandı.
Halen iPhone, Blackberry ve Java destekli tüm telefonlarda kullanılabilen “ING Mobil”
uygulaması içerisinde Cep Şube, ING Bonus Fırsat Bulucu ve müşterilerin günlük hayatını
kolaylaştıracak birçok uygulama bulunuyor.
ING Mobil Cep Şube’den para transferleri, EFT ve havale işlemleri ücretsiz olarak
yapılabiliyor, kredi kartı borcu ödenebiliyor, hesap bilgileri görüntüleniyor, hesap ekstresi eposta adresine gönderilebiliyor ve yeni bir hesap açılabiliyor. Ayrıca müşterinin yatırım
portföyünde yer alan Bono/Tahvil, Eurobond ve Yatırım Fonları ürünleri takip edilebiliyor.
ING Bonus Fırsat Bulucu ise müşterilere lokasyon bazlı Bonus Card fırsatlarına hızlı erişim
sağlıyor, kampanya detaylarını ve mağaza lokasyon bilgilerini iletiyor. ING Mobil içinde
ayrıca ATM-Şube Bulucu, MortgageMetre, Kredi Butik Hesaplama, Döviz Çevirici gibi
uygulamalar yer alıyor.
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal
hizmetler şirketidir. ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 50'den fazla ülkede 125,000 çalışana
ve 85 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği
ülkelerde üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır.
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