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ING TURUNCU EKSTRA KARTLILARA NİSAN AYINDA
TRENDYOL’DA KARGO BEDAVA!
ING Turuncu Ekstra Kart sahipleri, Nisan ayında Trendyol’da avantajlı
alışverişin keyfini yaşayacak. Trendyol’dan 1-30 Nisan 2019 tarihleri
arasında yapacakları alışverişlerde Turuncu Ekstra Kart’ını kullanan ING
Bank müşterileri, kargo ücreti ödemeyecek.
Müşteri odaklı hizmet felsefesiyle faaliyet gösteren ING Bank, müşterilerinin hayatını
kolaylaştırmaya ve onları ayrıcalıklı avantajlarla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye ve
Ortadoğu’nun en hızlı büyüyen ve en büyük mobil teknoloji şirketi Trendyol ile yapılan iş birliği
çerçevesinde, ING Turuncu Ekstra Kart sahipleri, Nisan ayı boyunca avantajlı alışverişin keyfini
sürecek. Turuncu Ekstra Kart sahipleri, giyimden bilgisayara, cep telefonundan kozmetiğe yüz
binlerce ürünü uygun fiyatlar ve kampanyalarla müşterilerine sunan Trendyol’dan 1-30 Nisan
2019 tarihleri arasında yapacakları alışverişlerde kargo ücreti ödemeyecek.
“Avantajlı alışveriş imkanı sunuyoruz”
ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, iş birliğine ilişkin
değerlendirmesinde, “Müşteri memnuniyetini her zaman öncelik olarak gören bir banka
olarak, misyonu müşterilerine teknoloji ile her zaman ve her yerde en iyi alışveriş deneyimini
yaşatmak olan Trendyol ile gerçekleştirdiğimiz bu kampanya, Turuncu Ekstra Kart sahiplerini
avantajlı alışverişle buluşturacak” dedi. Turuncu Ekstra Kart sahiplerine kargo bedava
kampanyasının www.trendyol.com web sitesinde ve Trendyol mobil uygulamasında geçerli
olduğunu aktaran Gökgöz, ING olarak müşterilerine ayrıcalıklı fırsatlar sunmaya devam
edeceklerinin de altını çizdi.
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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