Garanti,
“Facebook’ un En Popül er Bankası ”
Gar anti Bankası, Tür ki ye’de, Facebook üzeri nde 1 mil yon t aki pçi sayı sı nı geçti. Ul aştı ğı
raka ml a Tür ki ye ve Avr upa’ da 1., Dünya’ da ise 2. en fazl a sayı da t aki pçi ye sahi p* banka ve
fi nans kur ul uşu sayfası olarak, sosyal medyada bir il ke i mza attı. Facebook. co m/ Garanti,
açıl dı ğı günden bu yana, taki pçil eri ne, ürünl erl e ilgili bil gil er, çeşitli avant ajlar ve fırsatlar
sunuyor. Kull anı cıl arı n para gönder mek ist edi ği kişi ni n cep t el efonu nu marası nı girerek, hı zlı
ve ücretsi z para transferi yapabil di ği “Cepbank Para Gönder me” dahil, yoğun il gi gören
uygul a mal ar, Garanti’yi Tür ki ye ve Avr upa’ da “Facebook’ un En Popül er Bankası ” yaptı.
Gar anti, 1 mil yon t aki pçi sayı sı nı kutl a mak i çi n başl attı ğı yeni uygul a mayl a, sayfaya kayıt
ol an her 100. kişi ye Zynga Oyun Kartı hedi ye etti.
Konuyl a il gili bil gi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yar dı mcı sı Di dem Di nçer Başer,
“Sosyal medyayı, taki pçileri mi zl e hi z metl eri mi zi payl aş mak, onl arl a direkt iletişi m kur up
gör üş ve fi kirleri doğr ultusunda hareket e geç mek içi n, çok değerli bir pl atfor m ol arak
gör üyor uz. Sosyal medya sayesi nde, daha hı zlı, kolay, çok boyutl u bil gi ve hi z met sun ma
i mkanı nı el de edi yor uz. Facebook’t a ul aştı ğı mı z yüksek t aki pçi sayısı yl asadece Tür ki ye’ ni n
değil, Avr upa’ nı n da en çok t aki p edil en fi nans kurul uşu sayfası ol mak, müşterileri mi zi n
i hti yaç ve bekl entileri ne uygun hi z metl eri mi zi n göst ergesi ol arak bi zi mutlu etti.
Önü müzdeki döne mde, yeni sosyal bankacılı k ür ün ve hi z metl eri yl e bu al andaki
öncül üğü müzü sür düreceği z. ” dedi.
*Bağı msı z yazılı mşirketi Soci al bakers raporl arı na gör e

