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ING Practica 2011’e katılamayanlar için Amsterdam’a gitme şansı devam ediyor:  

ING Practica Facebook sayfasında videoyu izle, Amsterdam 

seyahati kazan! 

ING Bank'ın genç yetenek yarışması Practica’da okul elemeleri biterken yarışmaya 
katılamayan veya elenenler için Amsterdam şansı hala devam ediyor. ING Practica’nın 
Facebook sayfasında yapılacak yarışmada üç hafta boyunca videoları izleyip en yüksek 

puanı alan bir kişi daha Amsterdam seyahati kazanacak. Her hafta en yüksek puanı 
toplayanları ise iPod Shuffle bekliyor! 

Üniversite üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri 
ve yaratıcılıklarını ortaya koyarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri ING Practica 
2011’de okul elemeleri tamamlandı. Finale kalan 11 takım Temmuz ayı ortasında 
gerçekleştirilecek kamp ile  Amsterdam seyahati için yarışacak. Finale kalamayan veya 
yarışmaya katılamayanlar için ise  Amsterdam’a gitme şansı hala devam ediyor. ING 
Practica’nın Facebook sayfasında 13-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek yarışma ile 1 
kişi daha hayallerindeki seyahati kazanacak. 

Tüm üniversite öğrencilerine açık olan yarışmaya katılmak için öncelikle ING Bank 
Practica’nın Facebook sayfasına girip ‘beğen!’ butonuna basmak gerekiyor. Ardından üç hafta 
boyunca Pazartesi-Perşembe günleri arasında saat 10:00’da sayfaya eklenecek videoları 
izleyip video sonunda sorulan soruyu cevaplamak gerekiyor. Practica 2011 elemeleri için 11 
üniversitede çekilen videolardan oluşan görüntüler Dailymotion’daki Practica 2011 
sayfasında yayınlanmaya başladı. Yarışmada doğru cevabı bilmek 50 puan, doğru cevabı ilk 
bilen olmak 10 puan, videoyu duvarında paylaşmak ise 40 puan kazandırıyor. Üç hafta 
sonunda en yüksek puanı alan bir kişi ING Bank’ın merkezinin bulunduğu Hollanda’nın 
başkenti Amsterdam’a 4 günlük bir seyahat kazanacak. Her hafta haftanın birincisi ise iPod 
Shuffle’ın sahibi olacak. 

Yeni yarışma ile Practica’ya katılamayanlar üzülmeyecek. Amsterdam’a gitme şansı yine 

gençlerin ellerinde!   

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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