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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ODAKLANAN 

ING BANK’TAN HILLSIDE İLE İŞ BİRLİĞİ 

  

ING Bank; bireylerin boş zamanlarını keyifli geçirmesi olarak adlandırılan “leisure” 

sektörünün öncüsü Hillside ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Müşteri 

memnuniyeti odaklı faaliyet gösteren ING Bank ile Hillside iş birliği çerçevesinde, 

ING Bank müşterileri Hillside bünyesindeki markaların sunduğu hizmetlerden 

ayrıcalıklı olarak yararlanabilirken, Etiler, Olivium ve Kipa Cinecity sinemalarının 

ismi  de ‘ING Cinecity’ olarak değişiyor. 

  
Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle 

faaliyet gösteren ING Bank, yenilikçi uygulamaları ile ilklerin öncüsü olan Hillside ile 

sponsorluk anlaşması imzaladı. Müşteri memnuniyeti odağıyla faaliyet gösteren ING Bank 

ve Hillside  işbirliği, Hillside Beach Club, Hillside City Club, Sanda Spa ve Cinecity sinemalarını 

kapsıyor. İşbirliği kapsamında Etiler, Olivium ve Kipa Cinecity sinemalarının ismi ‘ING Cinecity’ 

olarak değişirken; ING Bank müşterileri artık Hillside bünyesindeki markaların sunduğu 

hizmetlerden ayrıcalıklı ve indirimli olarak yararlanabilecek. Buna göre Hillside City Club Spor 

Salonu’nda ING banka ve kredi kartları ile ödeme yapan sporseverler ve  Cinecity 

Sinemaları’nda ING kartı ile Hillside Movie Club Card alanlar yüzde 20 indirim fırsatı elde 

edecek. Hillside Beach Club’ta ise ING banka ve kredi kartlarıyla, konaklamada yüzde 15 

indirim, transferde de yüzde 50 indirim sağlanacak. 

  

Alper Gökgöz: “Hillside ile hizmet verdiğimiz sektörlerde memnuniyeti sağlama ortak 

paydasında buluştuk” 

  

ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, işbirliğine ilişkin 

değerlendirmesinde, “Müşteri memnuniyetini odağına alan bir banka olarak, sahiplendiği ‘iyi 

hissettirme’ misyonuyla faaliyet gösteren Hillside ile güzel bir ortak paydada buluştuğumuza 

inanıyoruz” dedi. ING Bank olarak müşteri memnuniyetini odağa alan anlayışlarına, 

organizasyon yapılarından şubelerine kadar tüm süreçlerine yansıttıklarının altını çizen 

Gökgöz,  “Misafir  memnuniyetini her şeyin önünde tutan Hillside markasının, bankamızın 

marka duruşuyla oldukça uyumlu olduğuna inanıyoruz” diye konuştu. ING Bank’ın yenilikçi ve 

öncü ruhunun da Hillside ile önemli ölçüde örtüştüğünü kaydeden Gökgöz, bu iş birliği ile ING 

müşterilerine ayrıcalıklı fırsatlar sunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti. 

 

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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