
Pazar
Türkiye'nin ilk çipli ve çok markalı kredi kartıBonus Card'ın 17 Nisan 2000'de piyasaya çıkışıTürkiye'deki kredi kartı pazarını kökten değiştirdi.Bonus Card, kredi kartını bir ödeme sistemindenöte; tüketiciler, mağazalar ve bankalar arasında“kazan-kazan” ilişkisi yaratan, yaratıcı vepazarlama odaklı bir kart programınadönüştürdü.Bonus Card'ın piyasaya girmesini takip edenyıl içerisinde,Türkiye'nin önde gelen bankalarırekabetçi kalmak adına, kredi kartı programlarınıpuanla hediye seçme kataloglarından, çok markalıve anında nakde eşdeğer ödül kazandıransadakat programlarınadönüştürdüler.

Yenijenerasyon kartprogramının öncüsü Bonus Card'labirlikte Garanti Bankası, pazar payında  üç kat,kredi kartı sayısında on kat artış kaydetti. Bugelişim Garanti Bankası'nı ilk iki yıl içinde %20pazar payıyla dördüncü sıradan ikinci sıraya taşıdı.Günümüzde Bonus Card, ürün geliştirme,pazarlama ve teknolojik yenilikler ile süreklifarklılaşmaya devam ediyor.2000 yılından bu yana hızlı ve istikrarlı birbüyüme kaydeden kredi kartı pazarı, 29 milyonkart ve yaklaşık 14 milyon kart sahibine ulaştı.Toplam kredi kartı işlem hacmi, 1999 yılsonundan 2004 yıl sonuna kadar %264 oranındabüyüyerek 45.5 milyar US$'a ulaştı. 70 milyonluknüfus ve yaş ortalamasının 27 olduğudüşünüldüğünde, pazarın hem hacim hem dekart sayısında, ekonomik kalkınmaya paralelolarak daha da büyümesi bekleniyor.

Türk ekonomisinin düşük enflasyon, dolayısıyladüşük faiz ve düşük komisyon oranları ileilerlemeye devam etmesi ile birlikte, hem tüketicitarafında kredi kartı kullanımının artması hem deişyerlerinde kart kabul edilirliğin daha dayaygınlaşması bekleniyor.
Baflar›lar
Bonus Card, kredi kartı pazarına anında ödül(bonus) kazanma ve taksitli alışveriş kolaylıklarınıgetirerek, tüketiciye ve işyerlerine somut faydalarsunan yepyeni bir program oluşturdu. Özellikleüye mağazalarda kart sahiplerine daha fazla ödül(bonus) kazandırarak, tüketici tercihlerini etkiledi,üye mağazalara sadakati artırdı. Bu özellikleriyleBonus Card, 2005 yılı ikinci yarısında %20 pazarpayı, 3.8 milyon kart sahibi ve 87 bin satış noktasıolan 1.000 üye markası ile Türkiye'ninrakiplerince yakından izlenen en hızlı büyüyenkart programı olmaya devam ediyor.MasterCard International tarafından 2003yılında yapılan açıklamaya göre “Avrupa'nınen büyük çok markalı sadakat ve kredi kartıprogramı” seçildi.Bonus Card, 2004 yılında da MasterCard'ındüzenlediği ve Avrupa'da ilk kez verilen “Yılınortak markalı kartı” ödüllerinin en prestijlisiolan “Avrupa'nın en uzun süreli başarıgöstermiş kart programı” ödülünü kazandı.Bonus Card'a bu ödül bağımsız bir jüritarafından, Avrupa'daki 2 bin 500 MasterCardortak markalı kart programı arasından seçilerekverildi.Bonus Card'ın bir üst kategori versiyonlarıolan Bonus Plus ve Bonus Premium, sadakat vekârlılıklarına göre müşteriyi segmentlere ayırarakve buna göre ödüllendirerek sektöre yeni birkavram getirdi. Program, 2003 yılında piyasayasürülmesinden kısa bir süre sonra “En AvantajlıProgram” olarak Türkiye CRM Enstitüsü'ndenCRM ödülü aldı. Aynı zamanda Garanti ÖdemeSistemleri de hizmetlerinin bütünlüğü ve “En İyiMüşteri Odaklı Teknoloji Kullanımı” ile CRMOscar'ına layık görüldü.Ticari açıdan bakıldığında, Bonus Card aynızamanda önemli bir ücret ve faiz geliri üreterekBanka'nın kârını artırdı ve müşteri tabanınıgenişletti.

Bonus Card, diğer bankacılık ürünlerinin çaprazsatışı için de etkin bir araç olduğundan kredikartlarını, banka için önemli bir kâr merkezihaline getirdi.Garanti Bankası, 2003 yılında Bonusprogramını bir diğer yerel banka olanDenizbank'a lisans olarak vererek Bonusmarkasının ve üye mağaza ağının başka bir bankatarafından da kullanılmasına olanak sağladı.Program, potansiyel müşteri ve işlem hacimleriniartırarak üye mağazalarla görüşmelerde bankayadaha fazla pazarlama gücü kazandırıyor.Denizbank, iki yıl içinde 600 binden fazlaDenizbank Bonus Card dağıtarak, ilk altı aydakâr olarak %55'lik bir büyüme elde etti.
Tarihçe
Bonus Card, 17 Nisan 2000'den itibarenTürkiye'deki kredi kartı pazarının kurallarınıdeğiştirdi. Bonus Card, hem kart sahiplerine,hem de üye mağazalara, anında kullanılabiliresnek ödül programı (bonus) ve taksitli alışverişgibi son derecesomut finansalfaydalar sağlayarakpazarda önemli birdeğişikliğe öncülüketti.Bonus Card'ınpazara girmesindenüç yıl sonra BonusPlus ve BonusPremium ile sadakatprogramı geliştirildi.Son bir yıl içindebelli miktarda bonuskazanan, yaniprograma sadık olan kart sahipleri için geliştirilenBonus Plus ve Bonus Premium, sırasıyla, üyeolmayan mağazalarda %50 ve %100 daha fazlabonus kazandırıyor. Bonus programı, gerekpazarlama gerek teknolojik yenilikler açısındansektörde lider konumda. Program, Bonus Plus veBonus Premium'un yanı sıra pazara Bonus SanalKart, Bonus Hediye Kart, yurtdışında taksitolanağı, akıllı ekstre, POS'larda kuponlar, ürünbazlı bonus kazandırma gibi pek çok yenilikgetirdi.Garanti Bankası, öncü olduğubu program çerçevesinde dünyaçapındaki banka ve kartkurumlarına çok markalı sadakatprogramları konusundadanışmanlık vererekdeneyimlerini aktarıyor. BonusCard ekibi, bugüne kadar birdüzine konferansa katıldığı gibi,yurt dışından dokuz bankaya dadanışmanlık hizmeti verdi.

Ürün
Bonus Card, sadakat, ödül(bonus), taksit gibi özellikleritaşıyan başarılı bir programıtüketicilere sunuyor. EMVteknolojisine uyumlu buprogram, zengin özelliklerinerağmen hem kart kullanıcılarıhem de işyerleri için son derece
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kolay anlaşılır, kullanılır, pratik bir program olarakbeğeni kazandı.Kart sahipleri için, ödül puanlarını kullanacaklarıkupon, ödül kataloğu ve zaman sınırlamasıolmadığı için yapılan harcamalar karşılığındakazanılan bonuslar üye mağazalarda anındakullanılabiliyor. Bonus Card, kart sahiplerininyanlarında birden fazla kredi kartı veyamağaza kartı taşıma ihtiyacını ortadankaldırarak, alışveriş ve kredi kartı yönetiminikolaylaştırıyor.Bonus Card üye mağazalara daha fazlamüşteri ve daha yüksek satış hacimlerigetiriyor. Üye mağazalar, üzerinde kendilogolarının bulunduğu Bonus Card'larüretebiliyor, böylece kendi kart programlarınıyaratmak zorunda kalmıyorlar. Bonus Card;kart sahiplerinin Bonus üye mağazalarındasadık müşteri haline gelmelerini de sağlıyor.Geniş bir ödül havuzuna dahil olan üyemağazalarda bugüne kadar 160 milyon US$karşılığı Bonus ile bedava alışveriş yapıldı. Üyemağazalar aynı zamanda, kart içinde ikinci birlimit yaratarak kart sahiplerine POS vasıtasıylaanında tüketici kredileri de sunabiliyorlar. Müşteridavranışlarını analiz ederek satışları artırmak içinçip teknolojisinden ve CRM'den yararlanabiliyorlar.Her bir işlem, üye mağazaların müşterinintercihlerini anlaması, takip etmesi ve buna görekampanyalar üretmesini sağlayacak şekilde özelolarak tasarlanmış bir web sitesi olanwww.bonusloyalty.com’un veri tabanınaaktarılıyor.Kart programının %75 ortalama aktiflikoranına ve biriken bonusların %80 aylık kullanımoranına sahip olması sektör için yeni rekorları daberaberinde getiriyor.
En Son Geliflmeler
Bonus Card, yenilikçi yapısı ve her zaman biradım önde olmayı ilke edinişiyle pazarlama,teknoloji, iletişim, üye mağaza ve müşteri ilişkileriile ilgili olarak pazara her yıl yenilikler getirereksektördeki önderliğini sürdürüyor.Bonus Card, 2004 yılında Bonus Plus veBonus Premium kart sahiplerine Türkiye dışındayaptıkları alışverişler için taksitli ödeme imkânı dasağladı. Kart sahiplerinin mevcut üye mağazaağının dışından üç mağaza seçerek bu mağazalardanyaptıkları alışverişleri taksitlendirebilmeleri vebonus kazanabilmeleri de Bonus Card'ın birbaşka yenilikçi uygulaması oldu.Yüksek iş hacimli mağazalara yerleştirilen, ödülverirken Bonus şarkısı söyleyen POS terminalleride Bonus Card'ın eğlenceli ruhunu yansıtan birdiğer uygulama. Ayrıca, üye mağazalar arasında işhacmini artırmayı hedefleyen bir şans oyunu olanBonus Game, kartın kendine özgü kimliğinden 

yola çıkılarak geliştirilen bir kampanya oldu.Garanti Bankası, gençler arasında ATM kartıkullanımını artırmak üzere, 12-18 yaşlarıarasındaki gençlere yönelik özel bir bankacılıkpaketi olan g'bank için, Bonus'un bir alt markasıolarak Bonus Kontör'ü piyasaya sundu.Bonus'un oluşturduğu web sitesiwww.bonusloyalty.com ise üye mağazalara, gün,saat ve müşteri davranışı bazında demografikbilgiler, harcama davranışı ve işlem hacmibilgilerini sağlayan bir diğer yenilik olarak dikkatiçekiyor.2005 yılında Bonus Card, başlangıçta üniversiteöğrencileri, daha sonra tasarım ve yeniliğe duyarlıtüm kart sahipleri için ilk üç köşeli ve şeffaf kartMasterCard mc2'ı kullanıma sundu.

Promosyon
Ürünü piyasaya sunmadan önce yürütülen marka faaliyetleri boyunca, kartın “harcadıkçakazandıran” özelliği nedeniyle “bonus” adı seçildi.Kartın konumlandırılmasında öncelik, yenilikçiyaklaşımına, çok markalı özelliğine,Türkiye'nin ilkçipli kredi kartı oluşuna ve perakende sektörü ileilişkilerine verildi. Eğlenceli ve tek mesajlı iletişimplatformu benimsendi.Bonus Card'ın en önemli özelliği; harcamayaparken bonus kazanma, biriken bonuslarıbinlerce mağazada para yerine kullanma vebedava alışveriş yapma olanağı sağlaması. Ürün,piyasaya tüm bu özellikleri anlatan “Alsak AlsakBedavaya Ne Alsak” mesajıyla sunuldu.Bonus Card'ın hedef pazarı, “bedava alışverişyapma imkânını cazip bulan tüm olası kartsahipleri” olarak belirlendi. Buna paralel olarak,iletişim stratejisinde, hedef pazarı mümkünolduğunca geniş tutmaya özen gösterildi.Yaygın bir pazara ulaşmak amacıyla BonusCard'ın imaj ve promosyon kampanyalarında  TV,gazete ve dergiler, outdoor (billboard'lar, panolar,kamu taşıtları vb.), radyo, sinema ve internet

kanalları kullanılıyor. Kart sahipleri için hazırlananbasılı malzemelerle, e-posta ve posta ilegönderilen aylık ekstrelerle kartla ilgili yenilikler,promosyonlar duyuruluyor. Kart sahiplerine heray gönderilen Bonus Flaş bülteniyle üye mağazaağına katılan yeni şirketler, özel kampanya vepromosyonlarla ilgili bilgi veriliyor.www.bonus.com.tr web sitesi ve   444 0 334 Alo Bonus ile, müşterilere ürünler vekampanyalar hakkında sürekli bilgi akışısağlanırken, Garanti şubeleri ve üye mağazalar da,Bonus Card için bir promosyon ve satış noktasıolarak işlev görüyor. Bonus Card doğrudan satışekipleri, alışveriş merkezleri, üniversiteler vefuarlarda standlar kurarak Bonus Card ile ilgilibilgi veriyor ve başvuruları kabul ediyor. İstanbul,Ankara, İzmir ve Antalya'da bulunan Cinebonussinema salonları da marka bilinirliğine katkıdabulunuyor. Bununla birlikte marka yatırımı,yalnızca reklam harcamaları ile sınırlı kalmıyor.Marka değerleriniformüle etmek üzereher tür iletişim kanalınıkullanmak ve süreçlerideğerlendirmek esasolduğu için, sponsorluklarseçilirken verilendesteğin markaya katkısıdikkate alınıyor. Örneğin2005 itibarıyla dördüncüyılında olan Bonus CardUluslararası KomediFilmleri Festivalimarkanın hayatın içindenoluşu ve neşeli yapısıylaörtüşüyor.
Marka De¤erleri
En iyi teknoloji, en iyi insan kaynakları,tek bir konuda odaklanmış şirket yapısı,ödeme sistemleri, pazarlama odaklı ve yenilikçiyaklaşım, pazarın günlük izlenmesi, hızlı hareketedebilme yeteneği, ileriyi görme ve doğruzamanda doğru iletişim kanallarını kullanma,Bonus Card'ı kategorisinde en fazla tanınanmarka haline getirdi.Bonus peruğu, fosforlu yeşil renk, ürününfaydalarını açıklayan tanıtım jingle’ı ve slogan gibiunsurların etkin bir şekilde tekrarlanarakkullanılması Bonus Card'ın marka değerlerininbelirginleşmesini sağlayan unsurlar. “Alsak AlsakBedavaya Ne Alsak” sloganı 2001 yılındakiekonomik krizden sonra tasarrufun altı çizilerek“Harcadıkça Biriktiren Kredi Kartı” olarak değişti,daha sonraki dönemlerde ise sırasıyla “BedavasıEn Bol Kredi Kartı” ve “Bu Kadar mı BonusBirikir” sloganları kullanılmaya başlandı.Bonus Card, “günlük hayatın içinden”,“yenilikçi”, “yaratıcı”, “teknolojik ve eğlenceli    bir kart” olarak biliniyor.
www.bonus.com.tr
www.bonusloyalty.com
www.bonusbilet.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Bonus Card
Bonus Card ile günde ortalama 880 bin işlemyapılıyor.
Bir Bonus Premium Card sahibi yılda ortalama170 YTL değerinde bedava alışveriş yapıyor.
Bonus Card'ın son dört numarasından sonra“bilgi” yazarak 3340'a sms gönderildiğinde,en son ekstreyle ilgili tüm bilgilere ulaşılıyor.
Bonus Akademi, üye mağazalar için düzenlenenpazarlama, satış, markalama ve iletişimde bilgiyiartırmayı hedefleyen bir konferans ve seminerserisi.
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