
Pazar
Türkiye’nin ilk çipli ve çok markalı kredi kartıBonus, alışveriş kartının özelliklerini kredi kartıylabirleştirerek, puan yerine “bonus” kazanma veprogram ortağı mağazalarda bedava alışverişyapabilme faydalarıyla,Türkiye’de farklı gelir veyaş gruplarına cazip teklifler sunan ilk kredi kartıprogramı oldu. Bonus Card, kredi kartını birödeme sisteminden öte; tüketiciler, mağazalar vebankalar arasında “kazan-kazan” ilişkisi yaratan,yaratıcı ve pazarlama odaklı bir kartprogramına dönüştürdü.

2010 yılında 46 milyonkart sayısına ulaşan kredi kartı pazarının1999 yılında 5,2 milyar TL olan yıllık işlem hacmicirosu, on yıl içinde %3.892 büyüyerek 2009yılında 203 milyar TL’ye yükseldi. Bonus Card’ınyaratıcısı Garanti Ödeme Sistemleri ise bugünkredi kartı pazarının en hızlı ve etkin ürüngeliştiricisi. Halen sadece kredi kartı sayısı değil,yurt içi ve yurt dışı alışveriş cirolarında daTürkiye’de sektör lideri olan Garanti, Avrupa’nınyedinci dünyanınsa 41. büyük bankası konumundayer alıyor. Kuruluşun bu başarısında Bonusmarkası çok büyük bir paya sahip.Bonus Card, kart sayısı ve işlem hacmi halenseveni, kullananı ve bankası en bol kredi kartıkonumunda yer alıyor. Biri yurt dışında olmaküzere toplam yedi banka tarafından hizmetesunulan Bonus, ciro bazındaki %26,3’lük payıylakredi kartında Türkiye’nin lideri. Sadece 2010yılının ilk yarısında kazandırdığı 180 milyon TLbonus ile kart sahiplerine bedava alışveriş,işyerlerine ise ek ciro imkanı yaratarak ne kadarkazançlı bir program olduğunu bir kere dahakanıtlayan Bonus, bugüne kadar 2 milyar TL’ninüzerinde bedava alışveriş fırsatı sundu.Bonus Card, 2010 yılı itibariyle %6,3 pazarpayı, yaklaşık 10 milyon kart sahibi, 200 bini aşkınüye işyeri sayısı ile Türkiye’nin ödeme sistemlerialanında lideri konumunda bulunuyor.Garanti Bankası, 2002 yılında Bonus’u diğerbankaların kullanımına açarak bir ilke daha imzaattı. Denizbank,TEB, ING, Şekerbank,TFKB’nin dahilolduğu platforma 2009 yılında Eurobank Tekfen’inkatılmasıyla Bonus Türkiye’nin en büyük kredikartı platformu haline geldi. Bonus Card ayrıca2008 yılından beri Romanya’da da GarantiBankInternational tarafından kullanıma sunuluyor.Bu çalışmalar sayesinde, Bonus Card sahiplerininsayısı, İsviçre, Avusturya ve Bulgaristan gibi birçokülkenin de nüfusunu aşarak 10 milyona ulaştı.Kart sahiplerine kazandırılan 2 milyar TLtutarındaki bonus ise dünyanın 28 ülkesiningayrisafi milli hasılalarının toplamından yüksek.

Baflar›lar
Piyasaya sunulmasından bu yana daima ilklereimza atan Bonus, birçok ulusal ve uluslararasıödüle layık görülmesinin yanı sıra, dünyanın enprestijli üniversitelerinde örnek vaka olarak daincelendi.Bonus Card, 2004 yılında MasterCard’ındüzenlediği ve Avrupa'da ilk kez verilen Yılınortak markalı kartı ödüllerinin en prestijlisi olanAvrupa’nın En Uzun Süreli Başarı Göstermiş KartProgramı ödülünü kazandı. Bonus Card, ChinaUnion Pay 2009’da “En Yenilikçi Ürün” seçilirkenPiata Financiara Romanya 2009’da da “En İyiBankacılık Ödülü”ne layık görüldü. Bonus TrinkCard, MasterCard Affinity&Co-Branding 2008’de“En İyi Ödeme Teknolojisi Kullanımı” seçildi.Ayrıca Bonus Trink Sticker” Cards International2008’de “Sadakat Programlarında En İyi Yenilik”seçildi.Öncü olduğu bu program çerçevesinde bugünekadar birçok konferansa katılan Garanti Bankası,dünya çapındaki banka ve kart kurumlarına çok markalı sadakat programları konusundadanışmanlık vererek deneyimlerini de aktarıyor.Bankanın 2004’ten bu yana danışmanlık verdiğiülkeler arasında İzlanda, Ukrayna,Yunanistan,Kazakistan, İsrail, Fransa, Güney Kore, Avusturya,Avusturalya, Almanya, Romanya, Çek Cumhuriyeti,Macaristan, Rusya, Hindistan, İspanya, Slovenya veİngiltere de bulunuyor.
Tarihçe
Bonus Card, 17 Nisan 2000 tarihinde piyasayaçıkması ile Türkiye’deki kredi kartı pazarınınkurallarını da yeniden yazdı. Alışveriş kartı ilekredi kartı özelliklerini birleştiren Bonus, yapılanalışverişlerde toplanılan puanlar karşılığındakatalogdan hediye seçme uygulamasınıdeğiştirerek, anında TL yerine geçen bonuskazandırmaya başlayarak tüketicileri bedavaalışverişle tanıştırdı.Geride kalan 10 yılda hızla büyüyen Bonus,tüketici ihtiyaçlarına göre segmente edilmeye debaşladı. Bu kapsamda, KOBİ’lere yönelik seyahat,konaklama ve firma ihtiyaçlarının karşılayan ilkticari kredi kartı Bonus Business Card 2001

yılında kullanıma sunulurken 2002 yılında daBonus Hediye Kart ile birlikte hayata geçirilenAvrupa’nın ilk sanal kartı Bonus Sanal Card iletüketiciler internette yapılan alışverişlerinde degüvenli bir şekilde bonus kazanmaya başladılar.Bonus markası 2002 yılında DenizBank ileyapılan lisans anlaşması ile bankalar arası birplatform haline getirildi.2003 yılında gelir seviyesi yerine kullanımalışkanlıklarına göre ödüllendirme yapan BonusPlus ve Bonus Premium hayata geçirilirken yurtdışında yapılan alışverişlerde de taksit olanağısunulmaya başlandı. İlk para yüklenebilen veharcarken bonus kazandıran ön ödemeli kartBonus Kontör hizmete sunuldu.2004 yılında, Paracard’lara alışverişlerde bonuskazandırma özelliği eklenerek kredilendirmedenyapılan alışverişler için de bedava alışveriş yapmaortamı yaratıldı. 2005 yılında ise sektörde tasarımlakredi kartı ilk kez birleştirilerek, şeffaf ve üçköşeli kredi kartı Şeffaf Bonus kullanıma sunuldu.Bonus Card, 2006 yılında Avrupa’da temassızödemeyi başlatarak, Bonus Trink ismi altındaPayPass özelliğine sahip ilk kredi kartını çıkarttı.Aynı yıl, Flexi Card, Bonus altyapısına sahip ilkmarka olarak kullanıma sunuldu. 2006’da,TürkiyeEkonomi Bankası (TEB) Bonus CardPlatfomu’nun üyeleri arasına katıldı.2007 yılında, Avrupa’nın ilk “tam ekolojik” kredikartı Çevreci Bonus kullanıma sunuldu. Ayrıca,kadınların yanlarından ayırmadığı ayna ile kredikartını birleştiren Bonus, kredi kartında yeni birmoda başlatarak Aynalı Bonus’u kullanıma sundu.Bonus Card’a taraftar kart özellikleri eklenerekFenerbahçe Bonus çıkartılırken, Bonus CardPlatformu’na Şekerbank katıldı. 2007’de,Avrupa’nın ilk temassız kredi kartı Bonus Trink,35 TL ve altındaki ödemeler konusunda,uluslararası ölçekte birçok yeni kullanım alanıyarattı. Bonus Trink kol saati ve anahtarlıkAvrupa’da, cep telefonlarının üzerine yapıştırılanBonus Trink Sticker ise dünyada ilk olarak
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kullanıma sunulan ürünler oldu. Aynı yıl, temassızödeme, Avrupa’da ilk kez Çanakkale ve Samsun’da,toplu taşımada bilet yerine kullanılmaya başlandı.2008 yılında Bonus yurt dışına ihraç edilerekRomanya’nın ilk çipli ve çok markalı kredi kartıolarak kullanıma sunuldu. Bonus Trink Romanya’datemassız ödeme özelliğine sahip ilk kredi kartıoldu. Aynı yıl, ING Bank ve TFKB Bonus CardPlatformu’nun yeni üyeleri olurken,Türkiye’nin ilk ve tek sadakate dayalı derecelendirmeprogramına, American Express işbirliğiyle BonusPlatinum Card eklendi.Bonus, 2009 yılında, Migros işbirliğiyle hem çokmarkalı hem de markaya özel sadakat uygulamalıilk kredi kartı Money Card’ı ve üzerine maç biletiyüklenebilen ilk kredi kartı olan taraftara özelGalatasaray Bonus Card’ı kullanıma sundu.Türkiye’de ilk kez temassız ödeme alt yapısınasahip, ön ödemeli kredi kartı kullanıma sunuldu.2009’da, Eurobank Tekfen Bonus CardPlatfromu’na katıldı.2010 yılında, dünyada bir ilke imza atılarak,Atasay işbirliğiyle ilk altın biriktiren kredi kartıAltın Bonus hizmete sunuldu. Bonus, yine dünyadailk defa, Avea işbirliğiyle Yakın Alan İletişimiTeknolojisi’ni (Near Field Communication, NFC)tüm cep telefonlarında hayata geçiriyor. Aboneler,halihazırda sahip oldukları cep telefonlarına yeniSIM kartlarını takarak temassız ödeme terminallerininbulunduğu Türkiye’de ve dünyadaki binlercenoktada hızlı ve kolayca ödeme yapabiliyorlar.
Ürün
Bonus Card, sadakat, ödül, taksit gibi özellikleritaşıyan, EMV teknolojisine uyumlu, hem kartkullanıcıları hem de işyerleri için son derecekolay anlaşılır, kullanılır, pratik bir program.Kart sahiplerinin Bonus üye mağazalarındasadık müşteri haline gelmelerini de sağlayanBonus Card, üye işyerlerinin müşteri davranışlarınıanaliz ederek satışları artırmak için çipteknolojisinden ve CRM’den yararlanabilmesinede fırsat tanıyor. Her bir işlem, üye mağazalarınmüşteri tercihlerini anlaması, takip etmesi ve bunagöre kampanyalar üretmesini sağlayacak şekildeözel olarak tasarlanmış bir web sitesi olanwww.bonusloyalty.com’un veri tabanına aktarılıyor.Bonus Card sahipleri dünyanın her yerindeMasterCard / VISA / AMEX amblemi bulunanmilyonlarca işyerinde alışveriş yaptıkça bonuskazanabiliyor. Kazanılan bonusla anında bedavaalışveriş yapabildikleri gibi, diledikleri takdirde,bonuslarını biriktirip daha sonraki alışverişlerindetoplu olarak da kullanabiliyorlar.Bonus Card sahipleri, Bonus ProgramOrtakları’nda ekstra bonus kazanabiliyor ve sadeceonlara özel promosyonlardan faydalanabiliyor.Sahip olduğu gelire değil sadakate bağlıderecelendirme sistemi ile Türkiye’de tek olanBonus Card, kullanıcıları bir yıl sonra daha çokbonus kazandıran Plus,bunun

ardından da daha da çok kazandıran PremiumCard’a terfi ediyorlar.Bonus Card sağladığı finansal özgürlüğün yanısıra kart sahiplerine çok geniş bir hizmet paketide sunuyor. Sorunsuz bir seyahat için yurt dışıseyahat aksaklıkları sigortası, acil durum yardımhizmeti, alışveriş sigortası, Garanti Otopark,havaalanına shuttle hizmeti, Garanti Uçuş Hattıile taksitle uçak bileti alma fırsatı, Garanti Asistanve Garanti Şehir yaşam gibi hizmetlerikullanıcılarına sunuyor.
En Son Geliflmeler
Garanti Bankası ve Atasay Kuyumculuk, Nisan2010’da dünyada bir ilke imza atarak, altınbiriktiren kredi kartı Altın Bonus’u yarattı.Dünyanın harcarken yatırım yapan ilk kredi kartıAltın Bonus, yurt içi ve yurt dışında yapılanharcamaların karşılığında altın kazandırıyor. AltınBonus Card, Bonus Card’ın tüm özelliklerine desahip bulunuyor.Garanti Bankası tarafından Şubat 2006’dalansmanı yapılan ve tüketicilere kendi alışverişdünyalarını yaratabilme olanağını sunanesnekliğiyle kredi kartı pazarında yeni bir kategoriyaratan Flexi Card’a, Bonus Card’ın gücü eklendi.Haziran 2010 itibariyle sayıları 500 bini bulanFlexi Card sahipleri artık, beyaz eşyadanelektroniğe, akaryakıttan giyime tüm sektörlerdeyılda yaklaşık 360 kampanya gerçekleştiren,Türkiye’nin en yaygın üye işyeri ağına sahipBonus’un kampanyalarından faydalanabiliyor.
Promosyon
Bonus markası tüketiciye yakın duruşuyla gerekkart özellikleri gerekse tüketicilerin bütçelerinirahatlatmasıyla hayatı kolaylaştırıyor. Böylesinetüketici odaklı bir ürünün anlatımında da,süregelen alışkanlıkların aksine, tüketiciye yakın,sıcak, samimi bir dil kullanılıyor. Hem ürünün gücühem de iletişiminde uygulanan doğru stratejisayesinde Bonus, kısa sürede Türkiye’nin ensevilen ve en tanınan markaları arasındaki yerinialdı. Bonus, harcarken tasarruf sağlaması ve parakazandırmasının yanı sıra; müziği, peruğu ve“Bonus Yeşili” sayesinde, bugün Türkiye’nin ençok hatırlanan, en değerli ve en sevilenmarkalarından biri.Yaygın bir pazara ulaşmak amacıyla BonusCard'ın imaj ve promosyon kampanyalarında TV,gazete, dergi, outdoor, radyo, sinema ve internetkanalları kullanılıyor. Kart sahiplerine gönderilene-postalar ile yenilikler ve promosyonlarduyuruluyor. www.bonus.com.tr web sitesi ve444 0 334 ile müşterilere ürünler vekampanyalar hakkında sürekli bilgi akışı sağlanıyor.Türkiye’nin birçok ilinde bulunan Cinebonussinema salonları da marka bilinirliğine katkıdabulunuyor. Bonus’un marka yatırımı, yalnızcareklam harcamaları ile de sınırlı kalmıyor. Markadeğerlerini formüle etmek üzere her tür iletişimkanalını kullanmak ve süreçleri değerlendirmekesas olduğu için, sponsorluklar seçilirken verilendesteğin markaya katkısı dikkate alınıyor.
Marka De¤erleri
En iyi teknoloji, en iyi insan kaynakları, tek birkonuya odaklanmış şirket yapısı, ödeme sistemleri,pazarlama odaklı ve yenilikçi yaklaşımı, pazarıngünlük izlenmesi, hızlı hareket edebilme, ileriyigörme ve doğru zamanda doğru iletişim kanallarınıkullanma becerileri, Bonus Card’ı kategorisinde en fazla tanınan lovemark haline getirdi.

Bonus peruğu, yeşil rengi, müziği ve sloganıBonus Card’ın marka değerlerinin belirginleşmesinisağlayan unsurlar. “Alsak Alsak Bedavaya NeAlsak” sloganı, 2001 yılındaki ekonomik krizdensonra tasarrufun altı çizilerek “HarcadıkçaBiriktiren Kredi Kartı” olarak değişirken, dahasonraki dönemlerde ise “Bedavası En Bol KrediKartı” sloganı kullanılmaya başlandı. Zaman içindelovemark olması nedeniyle ise logosunun yanınakırmızı bir kalp eklendi. Bonus Card, “günlükhayatın içinden”, “yenilikçi”, “yaratıcı”, “teknolojikve eğlenceli” bir kart olarak biliniyor.Bonus, gerek kart özellikleri gerekse markakimliği olarak yalnızca bir finans ürünü değilgerçek bir tüketici markası. Bonus’un bugünkübaşarısının ardında on yıldan beri yapılan her işi,odağa müşterileri koyarak, tüketici ihtiyaçlarınıgöz önüne alarak gerçekleştirmesi yatıyor.Yapılankampanyalardaki en büyük kazanç ise müşterilerinmemnuniyetini sağlayarak Bonus Card’a duyduklarısevgiyi daha da artırabilmek. Bonus Card’ın diğerbankalar tarafından da en çok tercih edilen kredikartı olmasının nedeni tüketiciler ve iş yerleriarasında kurduğu kazançlı sistem, rakipsiz altyapıve güçlü marka algısı olarak açıklanıyor.
www.bonus.com.tr
www.bonusloyalty.com  

On yılda Bonus Card sahiplerine kazandırılan2 milyar TL tutarındaki bonus dünyanın 28ülkesinin gayrisafi milli hasılalarının toplamındanyüksek.
Bonus Card sahiplerinin sayısı, İsviçre,Avusturya ve Bulgaristan gibi ülkelerinnüfusunu aşarak 10 milyona ulaştı.
Bonus Card Platformu, bugün içinde bulunan7 banka ile Türkiye’nin en büyük kredi kartıplatformu.
Bonus Card, 2006 yılında Avrupa’da temassızödemeyi başlatarak, Bonus Trink ismi altındaPayPass özelliğine sahip ilk kredi kartınıçıkarttı.
Çevreci Bonus, Avrupa’nın ilk “tam ekolojik”kredi kartı.
Bonus, dünyanın en prestijli üniversitelerindeörnek vaka olarak incelendi.

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Bonus Card
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