
 

 

  

 
 
Basın Bülteni                 28 Aralık 2012 
 

ING Internet Şubesi’ni Kullananlara 

“724tikla.com”dan İndirim 
 

ING Internet Şubesi’ne 31 Ocak 2013 tarihine kadar giriş yapan ING Bank 

müşterileri, sunduğu alışveriş deneyimiyle kısa sürede tüketicilerin dikkatini 

çeken “724tikla.com”dan yapacakları 100 TL ve üzeri alışverişte 50TL’ye kadar 

anında yüzde 20 indirim kazanıyor. 

 

‘Yeni dönem bankacılık’ anlayışı doğrultusunda ING Bank, müşterilerinin hayatını 

kolaylaştırmaya odaklı hizmetlerini internet, mobil ve ATM kanallarından müşterilerine ulaştırmaya 

devam ediyor. ING Direct gibi yaklaşık 17 milyon müşteri ile dünyanın en büyük direkt bankacılık 

ağına, dolayısıyla da çok güçlü bir mirasa sahip olan ING Bank, internet şubesinden sunduğu 

avantajlara bir yenisi ekliyor. Bu doğrultuda ING Bank, 21 kategori altında yüzlerce marka ve yüz 

binden fazla ürüne sahip olan online alışveriş mağazası “724tikla.com” ile yaptığı işbirliğiyle 

aracılığıyla tüketicilere indirim fırsatı sunuyor.  

 

ING Internet Şubesi’ne 31 Ocak 2013 tarihine kadar giriş yapan bireysel müşteriler, açılış ekranında 

belirtilen kampanya kodunu kullanarak “724tikla.com”dan yapacakları 100 TL ve üzeri alışverişte 50 

TL’ye kadar anında yüzde 20 indirim kazanıyor.  

 

TL Yükleme ve Mücevher (Altın) kategorisi ürünler hariç tüm kategorilerde geçerli olan kampanyada, 

alınan kod  “724tikla.com”dan verilen siparişin ödeme sayfasında bulunan “Hediye Çeki Kodunuz” 

alanına girilerek kullanılabiliyor.  

 

Siparişler ile ilgili her türlü sorumluluğun “724tikla.com’’a ait olduğu kampanyada, ürünlerle ilgili sorular 

için online alışveriş sitesinin (216) 545 76 76 numaralı telefonundan bilgi alınabiliyor. 

 
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir 
finansal hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 93 bin çalışana ve 66 milyon müşteriye 
sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, 
girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır.  
 
Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda 
çocukların eğitimi, finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. 
UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. yılını dolduran ING Grubu, ‘ING ChancesforChildren’ programı 
kapsamında çocukların eğitime erişimini sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu 
FTSE4Good ve Dow JonesSustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında 
Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır 
karbon ayak izi ile sürdürmektedir. 
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