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TURUNCU EKSTRALI’YA DIGITURK KEYFİ ÜCRETSİZ!
ING Turuncu Ekstra Banka Kartı ile 12 ay boyunca her ay 750 TL harcama
sözü verenler, yüzlerce kanal ve birbirinden kaliteli binlerce içeriğe sahip
Digiturk Ailenin Yıldızı ve Dizi Paketi’nden tam bir yıl ücretsiz
yararlanabilecek. Buna ek olarak, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig maçlarını
kapsayan Digiturk Sporun Yıldızı Paketi de sezon sonuna kadar hediye
edilecek.
ING Bank, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya ve imkanlar sunmaya devam
ediyor. Türkiye’nin lider dijital platformu Digiturk ile yapılan iş birliği çerçevesinde, ING
Turuncu Ekstra Kart sahiplerini birbirinden kaliteli ve keyifli film, dizi, belgesel, maç ve
programlarından oluşan bir ekran şöleni bekliyor. İş birliği kapsamında ING Turuncu
Ekstra Banka Kartı ile 12 ay boyunca her ay 750 TL harcama sözü verenler, 504 TL
değerindeki Digiturk Ailenin Yıldızı ve Dizi Paketi’nden tam bir yıl ücretsiz
yararlanabilecek. Üstelik 2018-2019 Spor Toto Süper Lig maçlarını kapsayan Digiturk
Sporun Yıldızı Paketi de sezon sonuna kadar futbol tutkunu ING Turuncu Ekstra Kart
sahiplerine hediye edilecek.
“Müşterilerimize yenilikçi ve rekabetçi bir kampanya sunuyoruz”
ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, müşterilerinin her
zaman bir adım önde olmalarını sağlama vizyonuyla çalıştıklarını vurgulayarak,
“Yenilikçi ve rekabetçi bir ürün olan Turuncu Ekstra programımız kapsamında
müşterilerimizi ayrıcalıklı kampanyalarla buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.
Gökgöz, “Bu amaçla banka kartıyla harcama sözüyle hayata geçirdiğimiz ve sektörde
bir ilk olan Digiturk kampanyasının da her zevke hitap eden içeriğiyle müşterilerimizi
memnun edeceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

ING Bank Türkiye Hakkında:
ING Bank Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, TÜSİAD STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global Compact
Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesidir. Aynı zamanda, Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri
imzacısı ve her yaştan kadını ve erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve
temsilcisi olmaya çağıran Birleşmiş Milletler’in “HeForSHE” hareketinin destekçisidir. Türkiye’de yaklaşık 260 şubesi

ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık
yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve inovasyondur. Lider tasarruf bankası olma konumlandırması
paralelinde pazara sunduğu ürünlerin yanı sıra, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla Türkiye’de ilkokul
öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan ‘Turuncu Damla’ sosyal sorumluluk
programını yürütmektedir. Program 7 ilde, 250 okulda, 32.000 öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni dönem dijital
bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan ING Bank, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve
hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING Bank “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla
inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır.
ING Grubu Hakkında:
ING, bankacılık faaliyetlerini ING Bank şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal
hizmetler şirketidir. İnsanları güçlendirerek yaşamda ve iş hayatında bir adım önde kalmalarını sağlamayı amaçlayan
ING Grubu, 40&#39;tan fazla ülkede 51 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunmaktadır. ING
Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING US,
ING.N) işlem görmektedir. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics’in
banka endüstrisi sıralamasında “lider” konumunda yer almaktadır. Ayrıca ING grup hisseleri FTSE4Good Endeksi ve
Dow Jones Sürdürülebilir Endeksi’ne dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri arasındadır.
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