
Pazar
Türkiye’de diğer ülkelere göre daha geç olarak1990’lı yıllardan itibaren yoğun şekilde kullanılmayabaşlanan kredi kartları, bugün birçok ülkeye görebir adım öne geçti. Çünkü bu alandaki gecikmeTürkiye’ye en son teknolojilerin gelmesini sağladıve bu sayede Türkiye, yeni teknolojilere çokçabuk ve çok rahat uyum sağlayabildi.Ödeme sistemleri ve bankacılık dendiğindeTürkiye, özellikle taksitli kartlar, ortak logolu kredi kartları, müşteriye avantaj sağlayan kampanyauygulamaları ile Avrupa’nın ve dünyanın ilgisiniüzerine çekiyor. Yurt dışı kart sistemlerinde daha çok mağaza kartları kullanılırken, sadakatprogramlarına daha az önem veriliyor ve Türkiye’debu alanda çok başarılı örnekler bulunuyor.Türkiye, bugün 39 milyon kredi kartı ile Avrupa’daüçüncü sırada yer alıyor ve kredi kartı pazarındabüyük bir büyüme gözleniyor. Bu kartlarla kullanılanteknoloji, müşterilere sunulan avantaj ve uygulamalarkonusunda Türkiye, dünyada lider konumdabulunuyor. Aynı zamanda, son dönemde özelliklefinans ve bankacılık sektöründe gerçekleştirdiğikart teknolojileri uygulamalarıyla dünyada hayranlıkuyandıran başarılar ile adından sık sık söz ettiriyor.
Baflar›lar
2007 yılında Finansbank, yıllık kredi kartı cirosunu5.8 milyar YTL’den 9.6 milyar YTL’ye, kredi kartıbakiyesini ise 1.6 milyar YTL’den 2.5 milyar YTL’yeçıkararak her iki alanda da hızlı gelişimini sürdürdüve kart bakiyesi pazar payında %9.16 seviyesiniyakalayarak çok başarılı bir yılı geride bıraktı.2007 yılında aylık CardFinans cirosu 1 milyar YTL’ninüzerine çıkarak ciro pazar payında %8 seviyesineulaşıldı.2007 sonunda, 1.300’ü aşkın üye markanınyaklaşık 70 bin üye noktasında işlem görenCardFinans, 2007 yılı boyunca, bu markalarlayapılan birebir kampanyalar, önemli ölçüdemüşteri aktivasyonu, marka bilinirliği ve medyagörünürlüğü yaratmanın yanı sıra, CardFinans 

on-us cirosunun %40’ından fazlasını oluşturdu.Bu kampanyaların ve üye marka yönetimininsonucunda CardFinans’ın taksitli ciro pazar payı2006 sonundaki %7.6 seviyesinden 2007sonunda %10.6 gibi rekor bir seviyeye ulaştı.CardFinans 2007 yılı sonunda toplam kart sayısını3 milyon 64 bin seviyesine çıkararak ilk beş kartarasındaki konumunu korudu ve pazardan dahahızlı bir büyüme gösterdi.
Tarihçe
1999 yılının Aralık ayında Türkiye’nin ilk taksitlikredi kartı olan Galaxy Card, Finansbank tarafındanmüşterilerin hizmetine sunuldu ve hazır giyimdenbenzine, sağlık tesislerinden turizm sektörünekadar birçok kuruluşta indirim, taksit imkanı vehediye puan sunma amaçlı kullanılmaya başlandı.Türkiye'nin önde gelen 21 firmasının üye işyeriolması ile hayata geçirilen ürün, Finansbank’ın

bireysel bankacılık ürünleri arasında çapraz satışimkanına olanak veren ve müşteri sayısını artırmayayönelik çalışmalar yapmasına imkan tanıyan enönemli ürünü haline geldi. Bu dönemde daha çok kurumsal pazardaki etkinlikleriyle tanınanFinansbank’ın Galaxy Card sayesinde bireyselbankacılık alanında büyüme göstermesinin ardından,kartın ismi ve markası 2001 yılı sonunda CardFinansolarak değiştirildi ve ürün özellikleri genişletilerekmüşterilere hizmet vermeye devam etti.CardFinans, müşterilerine tüm işlemlerini tekkartla gerçekleştirme kolaylığı sunarak ilk etaptaTürkiye’de 500’e yakın firmada ve her sektörde 5bin noktada taksitli, indirimli ve ParaPuankazanarak alışveriş yapılmasını sağladı. Aynı yılVISA, Finansbank’ı “Türkiye’de VISA kartlarında en fazla büyümeyi gerçekleştiren banka” seçereködüllendirdi. Seçimde kart sayısındaki artış kadarFinansbank’ın kartlı ödeme hizmetleri alanındagöstermiş olduğu hizmet kalitesi ve CardFinansile kredi kartı pazarında göstermiş olduğuperformans da değerlendirildi. Bu başarınınardından 2003 yılında “Uluslararası Visa Challenge

Programı”nda dünya birinciliği kazanıldı.2001 yılından bugüne kadar ürün özeliklerinidevamlı geliştirerek müşterilerine hizmete devameden CardFinans, müşterilerin güvenli ve keyiflialışveriş deneyimleri yaşamaları için, özel taksit veindirim avantajları, alışverişlerde para yerinegeçen ParaPuan kazanma ayrıcalığı, birikenParaPuan’larla alışveriş yapma veya bedava uçakbileti, otobüs bileti ve Turkcell kontör almaimkanı gibi pek çok avantajı da beraberindesundu.
Ürün
Yenilikçi yaklaşımı ve müşteri beklentileri gözönünde bulundurularak ürün özellikleri herdönemde geliştirilerek farklılaştırılan CardFinans,kredi kartı özelliğinin yanı sıra üye işyerleri ileortaklaşa çıkardığı mağaza kartları ve ortakmarkalı kartları ile özel müşteri segmentlerinefarklı ayrıcalıklar sunuyor.CardFinans dönemsel ve promosyona dayalıkampanyalarını müşteri beklentileri ve dönemözelliklerine göre sürdürüyor. Buna ek olarakCardFinans’ın hayata geçirildiği zamandan buyana en önemli çalışması olan marka içeriğininfarklılaştırılması 2007 yılı içinde yaşandı. 2007yılının son çeyreğinde “Güç Sizde” konseptiçerçevesinde gerçekleştirilen CardFinansrelansmanı ile CardFinans’a 10 yeni özellikeklenerek, müşterilerin tüm finansman ihtiyaçlarınıkarşılayabilecek tek bir kart yaratılması amaçlandı.Bu kapsamda CardFinans’a eklenen özellikler ;Sözünüze Bedava Kredi, Anında Kart, OtomatikFatura Ödemesi, Hazır Kredi, Hesaba OtomatikÖdeme Talimatı, Ekstre Analizi, Harcama UyarıServisi,Taksitli Nakit Avans, İşsizlik Sigortası vePozitif Bakiyeye ParaPuan oldu.Aynı dönemde yeni konsept içerisinde 15 dakikadaCardFinans alınmasını sağlayan hizmet, 50 pilotşubede başlatıldı ve yaygınlaştırılmaya devamedildi. “Otomatik Fatura Ödemesi” hizmeti Nisan2007 itibarıyla CardFinans sahiplerine ücretsizolarak sunulmaya başlandı.Ürün özellikleri geliştirilen CardFinans’ın“Ücretsiz Fatura Ödemesi” özelliği ile kira, aidat
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gibi düzenli ödemeler için EFT/havale talimatıverilebilmesi sağlandı. “CardFinans İşsizlikSigortası” hizmeti ile müşterinin isteği dışındaişsiz kalması durumunda kredi kartı hesapekstresinin, sigorta teminatı limitleri dahilindekarşılıksız olarak karşılanması ve sigorta bedelininmüşterilerin ekstrelerine 12 ay taksitle yansıtılmasıhizmeti hayata geçirildi. Aynı zamanda buhizmetle kazalarda sakatlanma durumunda borçbakiyesini kapatmak mümkün kılındı.
En Son Geliflmeler
CardFinans, yenilikçi çalışmalarına bir yenisinidaha ekledi. 2008 yılının başında kredi kartındannakit avans çekip yüksek faiz ve komisyonödemeye son veren ürünü CardFinans Nakit ile,çok uygun faizlerle ve hiçbir komisyonödemeden, müşterilerinin limitleri dahilindedilenen miktarda nakit avans çekebilmelerinisağlayan yeni bir uygulama başlattı.

Finansbank, yüksek gelirsegmentine yönelikhazırladığı yeni ürünüClubFinans’ı Mart 2008’demüşterilerinin hizmetinesundu. “ClubFinans SadakatProgramı”, bankanın en karlımüşterileri olan orta veyüksek gelir segmentinedahil olan müşterilere hemfinansal hem de finansalolmayan pek çok avantajsunarak onlarla uzun süreliilişkiler kurmayı vepotansiyel orta-yüksek gelirsahibi müşterileri kazanmayıamaçlıyor.Yeni ve prestijli bir kredikartı da sunan “ClubFinansProgramı” kapsamındamüşteriler, ücretsiz check-uphizmeti, takside %50indirimli VIP transferhizmeti, AtatürkHavalimanı’nda Lounge vePrimePackhizmetleri, %25’evaran mekanindirimleri,indirimli Digiturkpaketleri veücretsiz/indirimlidergi aboneliğigibi finansalolmayanavantajların yanı sıra; özeltelefon bankacılığıhattı, internetten ücretsiz EFT, yükseklimitli hazır krediler, ATM’den iki kat paraçekme limiti, ücretsiz kiralık kasa kullanımıve ücretsiz Matriks Mobile/cepten piyasatakibi üyeliği gibi finansal avantajlardan dayararlanabiliyorlar.Finansbank’ın, 18-25 yaş arası tüm gençlerikapsayan gençlik programı “GO”nun ilk ürünü“CardFinans GO” 2008 yılı Mart ayındamüşterilerin hizmetine sunuldu ve bu kartsayesinde gençlere faizsiz finansal desteksağlanması amaçlanıyor. Ekstre dönemlerindeharcama, nakit avans ve minimum ödemetutarını ödenmesi halinde geri kalan tutarın200 YTL’ye kadar olan kısmı için herhangibir faiz işletimi yapılmayan“CardFinans GO” ile gençlertüm anlaşmalı mağazalardayapacakları taksitlialışverişlerinde artı iki taksitimkanından faydalanıyorlar.
Promosyon
CardFinans sahiplerinin, kredikartlarından daha uygun faiz oranları ile 6-12 aytaksitle nakit avans çekebilmesini sağlayanözelliğine ek olarak; harcamalarını kontrol altındatutmak isteyen kart sahiplerinin belirledikleriaylık ekstre tutarını aştıklarında SMS ile uyarılarakbilgilendirilmesi hizmeti sunulmaya başlandı.Ayrıca kart sahiplerinin talep etmeleridurumunda üç ayda bir kredi kartı kullanımınailişkin ekstre analizi alabilmeleri, en çok harcamayaptıkları kalemler hakkında detaylı bilgi sahibiolabilmeleri ve müşterilere kart üzerinde tuttuğuaylık ortalama pozitif bakiyesi üzerindenParaPuan kazanma imkanı verilmesi sağlandı.Bu yaratıcı çalışmalara ek olarak, “HediyeCepte” ve “Sözünüze Bedava Kredi” kampanyalarıile her müşteriye aylık ekstre bakiyesi sözünekarşılık bedava cep telefonu veya faizsiz bedavakredi verildi ve bunun sonucunda CardFinansmüşterilerin birinci kartı konumuna geldi.Yeniçıkarılan ürünlere diğer bir örnek olan, müşterilerinhediye yerine sevdiklerine gönderebileceği tümCardFinans üye noktalarında geçerli “Hediye

Card”ın lansmanı 2007 yılı sonunda yapıldı.Bu büyük relansmana ek olarak yıl içindeyapılan taksit atlat, sevgililer günü, bahar, annelergünü, babalar günü, turizm, ramazan, yılbaşı,otomatik fatura ödeme, visa ve MasterCard/Visagenel kampanyaları gibi çalışmalar ile müşterilerineçok özel avantajlar sunmaya devam etti.Yüzlerceüye işyeri ile yapılan kampanya çalışmalarında isekullanıcılara üye işyerleri ile ortak faydalarsağlayan özellikler sunuldu.
Marka De¤erleri
CardFinans binlerce çalışanı, yenilikçi anlayışı,müşteri odaklı tutumu, farklı sektörde binlercenoktadaki iş paydaşları ile sadece müşterilerindeğil aynı zamanda sadece 2007 yılında yarattığıyaklaşık 10 milyar YTL’lik işlem hacmi ileTürkiye’nin de ekonomisine güç veriyor.Müşterileri ve iş paydaşları için fayda yaratmayadevam edecek olan CardFinans gelişerekbüyümesini sürdürüyor...
www.cardfinans.com.tr
www.gucsizde.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

2001 yılı sonunda CardFinans olarak relanseedilen Galaxy Card,Türkiye’nin ilk taksitlikredi kartı olarak 1999 yılının Aralık ayındamüşterilerin hizmetine sunuldu.
Yenilikçi kampanyaları ile her zaman müşterilerindikkatini çeken CardFinans, 2007 yılında aylıkbelirli bir ekstre bakiyesi getirmeyi taahhüteden müşterilerine bedava cep telefonu veya%0 faizli kredi alma imkanı sunmaya başladı.
CardFinans sahipleri, 2008 yılı Şubat ayındagiyim, kozmetik ve aksesuar sektörlerindenyaptıkları 100 YTL ve üzeri alışverişleri iki ayerteleme imkanına sahip oldular. Bukampanya ile CardFinans, sektörde ilk defaüye kuruluşu olmayan mağazalardan yapılanalışverişleri de erteleme imkanı sundu.

CardFinans
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