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ING Practica, Facebook sayfasında Amsterdam seyahati
kazandırdı!

ING Bank’ın Facebook’taki ING Practica sayfası üzerinden gerçekleştirdiği “Amsterdam
Yolcusu Kalmasın” yarışması sona erdi. Yarışmada üç hafta boyunca ING Practica okul
elemelerinde çekilen videoları izleyip, sorulan sorulara doğru cevap vererek en yüksek
puanı alan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Gökhan Özer Amsterdam
seyahati kazandı. Her hafta en yüksek puanı toplayanlara ise iPod Shuffle hediye edildi.
ING Bank'ın genç yetenek yarışması ING Practica’ya katılamayan üniversite öğrencilerine
Amsterdam’a gitme şansı sunduğu Facebook yarışması “Amsterdam Yolcusu Kalmasın” sona
erdi. Tüm üniversite öğrencilerine açık olan ve üç hafta süren yarışmada Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi öğrencisi Gökhan Özer en yüksek puanı toplayarak Amsterdam yolcusu
olmaya hak kazandı. Gökhan Özer, ING Practica’yı kazanan 4 kişilik ekiple birlikte Ağustos
ayında Amsterdam’a gidecek.
Hayran sayısını artıran uygulama
ING Practica 2011’e katılamayanların veya elenenlerin Amsterdam seyahati şansını devam
ettiren yarışmaya toplam 650 kişi katıldı. 9 bin 230 aylık kullanıcıya ulaşan uygulama ile ING
Practica sayfasındaki hayran sayısında 2 bin 325 kişilik bir artış sağladı. Dailymotion
üzerinden yayınlanan ve 11 üniversitede çekilen videolardan oluşan kanal ise 19 bin 189 kez
ziyaret edildi ve videolar 91 bin 980 izlenme aldı.
Genç yetenek yarışması
Gençlerin kendilerini ifade edebildikleri, yaratıcılıklarını ortaya koyup ödüllendirildiği "ING
Practica" her yıl gençleri iş hayatına hazırlamaya yönelik farklı bir konseptle öğrencilerin
karşısına çıkıyor. Bu sene Nisan ayında başlayan ING Practica 2011’in konsepti ‘Business Life’
olarak belirlendi.
Yarışmanın startı 1 Nisan’da açılan ‘facebook.com/ingpractica’ isimli Facebook sayfasından
verildi. Gençler, 14 Nisan tarihine kadar Facebook hayran sayfasını ‘beğenerek’ ve bu sayfada
bulunan katılım formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak hem okullarının seçilme şansını
artırdılar hem de yarışma süreciyle ilgili tüm bilgileri buradan takip ettiler. Üniversitelerin

üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik yarışmanın ilk ayağını temsil eden Facebook
başvurularından sonra okul elemelerinde yarışacak 11 üniversite belirlendi.
14-15 Temmuz’da düzenlenecek final kampıyla sona erecek yarışmanın final kampında
başarılı olan 4 kişilik ekip 4 günlük Amsterdam seyahati kazanacak.

Bankacılık, yatırım, hayat sigortası ve bireysel emeklilik dallarında faaliyet gösteren Hollanda kökenli ING Grubu dünya
çapında bir finans kuruluşudur. 40’tan fazla ülkede bireysel ve kurumsal 85 milyondan fazla müşteriye sahip olan ING
Grubu, 107 bin çalışanı ile müşterilerine finansal geleceklerini yönetmeleri için gerekli standartları belirlemede yardımcı
olmaktadır. Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Avustralya’ya dünya genelinde faaliyet gösteren ING Grubu, 2007 yılında
“Interbrand En İyi 100 Marka” sıralamasında 81’inci, “Fortune Global 500” listesinde ise 7’inci, 2009 yılında ise Fortune
“En Beğenilen Finansal Kuruluşlar” listesinde 6’ıncı sırada yer almıştır.
ING Grubu, 2007 yılında Oyak Bank’ın yüzde 100 hissesini satın alarak Türkiye pazarına girmiştir. 7 Temmuz 2008
tarihinde faaliyete başlayan ING Bank, 329 şubesi ve 5920 çalışanı ile Türkiye’de bireysel, KOBI ve ticari, kurumsal
bankacılık ve özel bankacılık segmentlerinde hizmet vermektedir.
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