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ING Bank ve TTNET’ten “Tekno Paket Kampanyası”
ING Bank ve TTNET teknoloji alt yapısını yenilemek isteyen müşteriler için
güçlerini birleştirdi.
1 Haziran itibarıyla başlayan kampanya ile teknoloji altyapısını yenilemek isteyen
firmalar, 36 aya kadar avantajlı faiz oranları ile kredi ihtiyaçlarını ING Bank’tan
karşılayabilecek.
Tekno Paket kampanyası ile işletmeler, TTNET İşyerim Paketi’nden ve 24 ay TTNET
abonesi olma sözü karşılığında 6 ay ücretsiz internet kullanımından
faydalanabilecekler.
ING Bank ve TTNET, teknoloji alt yapısını yenilemek isteyen firmalar için güçlerini “Tekno
Paket”te birleştirdi. İki kurum arasında gerçekleştirilen iş birliği ile teknoloji alt yapısını
yenilemek isteyen firmalar ING Bank’tan 36 aya kadar uygun faizli kredi kullanabilecekler.
Tekno Paket kampanyası kapsamında firmalar; iş yerine ait web sitesi, kurumsal e-posta ve
güvenlik gibi hizmetleri de sunan TTNET İşyerim Paketinden faydalanabilecek.
Kampanya kapsamında başvurusunu yapan müşteriler TTNET abonesi olarak 24 ay taahhüt
karşılığında 6 ay ücretsiz internet kullanımı kazanacaklar. Ayrıca firmalara masa (dect)
telefonu da hediye edilecek. Kampanyadan yeni hesap açtıran, Destek Hesap, Taksitli Ticari
Kredi, Şirket Kredi Kartı, İnternet Bankacılığı ve Kurumsal Cep Şube hizmetlerinden birini
kullanan tüm ING Bank KOBİ müşterileri faydalanabilecekler.
Kampanyadan faydalanmak isteyen firmalar ING Bank şube ve internet şube kanallarından
başvurularını yapabilecekler.
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ING Bank
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal
hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 75 bin çalışana ve 48 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime
öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, tasarrufa, 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 alanlarında birçok program hayata
geçirmektedir. ING Grubu, 2003’ten beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal sorumluluk standartları
esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen Ekvator prensiplerini
gönüllü olarak kabul eden 10 uluslararası bankadan birisidir. Bu çerçevede, proje finansmanında, sosyal sorumluluk
ve çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde hareket etmektedir.
UNICEF ile 2005 yılından bu yana küresel işbirliğini sürdüren ING Grubu, ‘ING ChancesforChildren’ programı
kapsamında yaklaşık 800 bin çocuğa destek vererek ve 23 milyon Avro’nun üzerinde kaynak yaratarak 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. Türkiye’de yaklaşık 350 şube ile

hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık
yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve katma değerli ihracatın artırılmasıdır. www.ingbank.com.tr
TTNET Hakkında
2006 yılında tüm Türkiye’yi internete bağlamak ve dünyayla tanıştırmak amacıyla kurulan TTNET, bugün kurumsal ve
bireysel hizmetleriyle sektörde öncü rol oynayan, müşterilerine bugünün ve geleceğin iletişim teknolojilerini sunan,
iletişim ve eğlence şirketidir. İletişim teknolojilerinin üç temel bileşeni olan internet, televizyon ve telefonu birlikte
sunan TTNET eğitim, eğlence, iletişim, güvenlik ve işletmelere özel ürünleriyle Türkiye’nin tüm iletişim ihtiyaçlarını
karşılamaktadır. Şirketin ürün portföyünde başta ADSL, fiber internet erişimi, WiFi kablosuz internet erişimi ve iPass
işbirliği ile TTNET WiFi yurtdışı erişim hizmeti, G.SHDSL ve Metro Ethernet internet erişim hizmetleri bulunmaktadır.
TTNET; Avea işbirliği ile TTNET Mobil markası altında GSM ve 3G dahil tüm cep telefonu hizmetleri, TTNET Alo markası
ile de bireysel müşterileri için sabit telefon erişimi sunmaktadır. TTNET ayrıca; sinema ve televizyonu taşınabilir hale
getiren Tivibu Web ve Cep servisi ile ev ortamında TV ekranından ulaşılabilen IPTV hizmeti Tivibu Ev'i de Türkiye’de
uygulamaya başlayarak bir ilke imza atmıştır.
İnternet erişim hizmetlerinin yanı sıra TTNET’in katma değerli servisleri arasında yerli ve yabancı birçok şarkıyı dinleme
imkanı sunan TTNET Müzik ve dijital oyun platformu Playstore bulunmaktadır. TTNET Güvenlik kapsamında güvenli
internet için birçok ürün ve servisi kullanıcılarına sunmaktadır. TTNET İşyerim Paketleri ile de işletmelerin ihtiyaçlarına
özel ürün ve servisler geliştirmektedir.
Tek faturada; internet, TV, sabit ve mobil ses hizmetlerini müşterilerine sunan TTNET, Türkiye’de bir “ilk”i daha
gerçekleştirerek “dörtlü servis” dönemini başlatan ilk internet şirketi olma kimliği kazanmıştır. www.ttnet.com.tr

