BASIN BÜLTENİ

İstanbul, 2 Ağustos 2011

Turuncu Hesap, ING Bank’a International Business Awards
Onur Ödülü Getirdi
ING Bank, serbest tasarruf hesabı Turuncu Hesap ile dünyanın en
prestijli ödüllerinden biri olan International Business Awards’un
“İletişim ve PR kampanyası” kategorisinde Stevie Onur Ödülü aldı.
İş dünyasının uluslararası platformdaki en prestijli ödüllerinden International Business
Awards’ın 2011 sonuçları açıklandı. ING Bank, finans sektöründe “serbest tasarruf
hesabı” olarak yeni bir kategori yarattığı ‘Turuncu Hesap’ ile International
Business Awards (IBA) Onur Ödülü’ne layık görüldü. Stevie Ödülleri olarak da
bilinen organizasyona her yıl dünyanın en başarılı firmaları başvuruyor.
Bu yıl 8’incisi düzenlenen International Business Awards’ta dünya çapında başarılı
profesyoneller ve karar vericilerden oluşan jüri 2,5 aylık süreçte 50’yi aşkın ülkeden
3000’in üzerinde projeyi değerlendirdi. Bu değerlendirme sonucunda ING Bank’ın
Turuncu Hesap lansman çalışmaları “İletişim ve PR” kategorisinde “Yılın En İyi
Pazarlama ve Tüketici Hizmetleri” dalında onur ödülüne layık görüldü. 21 Ocak
2011’de piyasaya sürülen Turuncu Hesap, 360 derece iletişim kampanyası ile kısa
sürede ilgi odağı olmuştu.
ING Bank Bireysel Bankacılık ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cenk
Tabakoğlu, 8 ilde yaptırdıkları araştırmanın kısa bir dönem içerisinde Turuncu Hesap
bilinirliği ile ilgili ciddi adım attıklarını ortaya koyduğunu kaydederek şu bilgileri verdi:
“Turuncu Hesap’ı bir üründen çok Türkiye’nin tasarruf bankası olma stratejimizin
önemli bir hamlesi olarak görüyoruz. Turuncu Hesap, bireylerin birikimlerini özgürce
en iyi koşullarda değerlendirebilmelerini sağlayarak onları tasarrufa teşvik ediyor.”
Amerikan İş Dünyası ödülleri olarak 2002 yılında verilmeye başlanan Stevie Awards
ödülleri, 2003 yılında uluslararası platforma taşındı. 2011 International Stevie Awards
ödül töreni 11 Ekim’de Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi’de gerçekleştirilecek.

Stevie Ödülleri hakkında:
Stevie Ödülleri, organizasyonlar ve çalışanlarının dünya çapında onurlandırması, ortak
başarılarının tanınması ve desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur. 2002 yılında Amerikan İş
Hayatı Ödülleri ile başlayan, 2003’de Uluslararası İş Hayatı Ödülleri, 2004'te İş Hayatındaki
Kadınlar Ödülü ve 2006'da Satış ve Müşteri Hizmetleri alanında verilen ödüller iş hayatının
performansını değerlendirmektedir. Misyonu çalışmaların basın, iş dünyası ve kamu ile
paylaşılarak bireylerin veya organizasyonların profilini yükseltecek örnekler yaratmaktır.
Stevie ödülleri kısa sürede dünyanın en önemli ödülleri arasında yer almayı başarmıştır.
Turuncu Hesap hakkında:
Vadeli hesap gibi kazandıran, ancak vade derdi olmadan, istenildiği an para yatırıp hesaptan
para çekme imkanı sağlayan Turuncu Hesap’ta faiz gecelik işliyor ve hesaba günlük geçiyor.
hesap işletim ücreti kesilmeyen Turuncu Hesap’ta ek olarak, internet ve telefon bankacılığı
ile yapılan EFT ve havaleler de tamamen ücretsiz. Minimum bakiye zorunluluğu olmayan
Turuncu Hesap’ta Türkiye’de ilk kez şubeye gitmeden Internet ve telefon bankacılığı
üzerinden de hesap açtırılabiliyor.

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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