
Pazar
Türkiye’nin ilk gerçek uçuş mili programlı kredikartı olarak sektöre yeni bir açılım getirenShop&Miles’ın ortağının, sadece Türkiye’nin değil,dünyanın en iyi havayolu firmaları arasındagösterilen Türk Hava Yolları olması, bugüne kadarmil kazandırma dinamiğini kusursuz bir şekildekurmasına imkan tanıdı. Shop&Miles, yapılanalışverişlerin yanı sıra, başta THY olmak üzereStar Alliance üyesi 28 havayolundan kazanılanuçuş millerinin alışveriş milleriyle birleştiği tek kart.Uçuş milli kredi kartları, sık uçanlar için çokbüyük bir fayda sunuyor. Gelecekte, global ticaretve turizmin, buna bağlı olarak da uçuş sıklığınınartması ve yeni terminallerin açılmasıyla, sık uçanlarınbedava alışveriş yerine uçak bileti kazanacaklarıprogramları tercih etme oranının daha da artmasıbekleniyor.Tüketicilerin bu konudaki bilgisininartması, gerçek mil programlarının tercih edilmeoranını da yükseltecek. Ayrıca, mil sunmanın dışındakart sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak, hatta kişiyeözel verilecek hizmetlerin varlığı, rekabet açısındanen belirleyici unsurlar arasında yer alacak.2010 itibariyle 800 bin adet Shop&Miles kredikartı bulunuyor. Bugüne kadar Shop&Mileskullanıcılarına, 30 milyarın üzerinde mil hediyeedildi. Bu millerle dünyanın çevresinde, yaklaşık 3 milyon kez bedava uçuş gerçekleştirildi.Shop&Miles dışında, hem Türkiye’nin en genişüye işyeri ağında yapılan alışverişlerde, hem dedünyanın 1.000’e yakın noktasına yapılanuçuşlarda mil kazandıran, bir başka kredi kartıprogramı daha bulunmuyor.
Baflar›lar
Shop&Miles 10 yıldır sektörde en çok, en hızlı milkazandıran ve sık uçanların ilk tercih ettikleri milprogramlı kredi kartı. Kart sahipleri, kazandıklarımillerle THY ve Star Alliance üyesi 28 havayolundanödül bilet ve refakatçi bilet alma ve Türk HavaYolları’ndan aldıkları biletleri üst sınıfa upgradeetme imkanına da sahipler.Shop&Miles MasterCard ile her yerde mil vetemassız ödeme kolaylığı, Shop&Miles AmericanExpress ile %15-25 daha fazla mil kazanmaimkanı, Hediye Mil ve Avans Mil ile dilenilenzamanda millerle uçma ayrıcalığı, indirimlihavaalanı transferi ve indirimli otopark tarifesiyleGaranti Vale, Garanti VIP Lounge Zone vekişiye özel seyahat ve conciergehizmetleri ile benzersiz bir seyahatdeneyimi de Shop&Miles’ın sunduğuimkanlar arasında yer alıyor.Kart sahipleri, 500 bin Euro’ya kadarteminatlı Kayak Sigortası ile seyahat iptali,ferdi kaza, acil tıbbi harcama, bagajgecikmesi gibi birçok sorunu kapsayanSeyahat Sigortası, 150’yi aşkın noktada%10 ila 20 oranında indirimler, Platinumve Prive kartlara özel butik kampanyaları,Shop&Miles Amex ile Global Shop aracılığı ileABD’nin önde gelen web sitelerinden ürün satınalma imkanından da yararlanıyor.
Tarihçe
Shop&Miles, sık uçanların kredi kartı olarak 2000yılında kullanıma sunuldu. 10 yıldır Türk HavaYolları’nın tek resmi kredi kartı olan Shop&Miles,Türkiye'nin ilk ve gerçek uçuş mili programlı kredi

kartı olarak pazardaki konumunu sürdürüyor.Bankaların bir havayolu şirketiyle ortaklık yaparakhizmete sunduğu kartlar, uçuş mili programıstatüsüne giriyor. Zira, ancak bu sayede kredikartı puan yerine mil kazandırarak, havayolufirmasının hizmetlerini kart özelliği olarakmüşterilerine sunabiliyor. Garanti Bankası ileTürkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise dördüncüen büyük havayolu firması olan Türk HavaYolları’nın ortaklığıyla müşterilere gerçek uçuşmili kazandıran Shop&Miles uçuş millerininalışveriş milleriyle birleştiği tek kart.Gerçekten sık uçan kişilere en kolay ve hızlışekilde mil kazandırıp, millerini rahatça ödül bileteçevirebilecekleri, hem yolculuklarında hem dealışverişlerinde kazandıkları milleri birleştiren birsistem sunma hedefiyle çıkarılan Shop&Miles,havayolu kullanımının artması ve müşterilerinihtiyaçlarının zamanla farklılaşması ile milkazandırmanın dışında komple bir seyahatdeneyimi yaşatabilecek daha geniş ve benzersizbir program haline dönüştü. Gerçekleştirilençalışmalar 

sonucunda, 16 Mayıs 2009’da yapılan relansmanile ikinci jenerasyon olarak nitelendirebilecek yeniShop&Miles kartları hizmete sunuldu.Shop&Miles müşterileri yenilik kapsamındasahip oldukları biri American Express, diğeriMasterCard logolu iki yeni kartla daha çok milkazanıp daha çok uçarken aynı zamanda seyahatve concierge hizmetlerinden de faydalanıyor.Sunulan tüm imkan ve avantajların yanı sıra,

Shop&Miles sahipleri çok farklı fırsatlardan dayararlandı. Kart sahipleri arasında yapılan yelkenlive Porsche marka otomobil çekilişlerinin yanı sırabir kart sahibi de uzaya gönderildi. Bu kampanyalarınyanı sıra, kart sahiplerinin sadakatini artırmak içinTHY ile geçirilen dokuz yıl içinde ilk defa ortakbir kampanya gerçekleştirilerek kart sahiplerinetüm THY uçuşlarında %40 mil indirimi sunuldu.
Ürün
Shop&Miles sahipleri kendilerine gönderilen iki karttan biri ile daha fazla mil kazanırken diğeriile de temassız ödeme imkanından faydalanarak35 TL altındaki en küçük alışverişlerden bile milkazanabiliyorlar. Üstelik, tek hesaba bağlı olan iki kart ile yapılan harcamalar tek bir ekstredenkolayca takip edilebiliyor. Miller tek bir Miles&Smileshesabında birleşiyor ; kart sahipleri de bu hesapüzerinden millerini kolaylıkla takip edebiliyorlar.Gold, Platinum ve Privé olmak üzere üç farklıkart tipi bulunan Shop&Miles, sektördeki en genişsigortaya sahip kredi kartı olma özelliğine desahip. Seyahat sırasında 500 bin Euro’ya kadarteminat sunuyor.Shop&Miles kredi kartı kullanıcılarının sosyalhayatın içinde olan ve gerek yurt içi gerekse yurtdışında çok seyahat eden kişilerden oluşmasınedeniyle bu kitlenin ihtiyaçlarına yönelik özel birhizmet paketi de sunuluyor. Böyle bir hizmeti enyüksek düzeyde verebilmek için ise GarantiBankası dünyanın en iyi concierge firmasıQuintessentially ile çalışıyor.Shop&Miles sahipleri, piyasa değeri yaklaşık1.500 TL olan geniş seyahat ve concierge hizmetlerinsahip oluyor. Bu hizmet ile, en uygun tatil beldeleriniöğrenebiliyor, karar verdikleri noktada her adımlarınıA’dan Z’ye tam istedikleri gibi planlayabiliyorlar.Tek bir telefonla ulaşabilen bu hizmet ile hediyegönderiminden yemek rezervasyonuna, F1pistinde sürüş keyfine kadar her türlü taleplerorganize ediliyor. Shop&Miles sahipleri diledikleritaktirde, Madonna, Kate Moss gibi ünlü üyeleresahip Quintessentially üyeliğine 750 sterlin yerinesadece 400 TL karşılığında sahip olabiliyorlar.Shop&Miles sahipleri yurt dışı seyahatlerindevize başvurusu için talep edilen seyahatsigortasını hiçbir ekstra ücret ödemeden detek bir telefonla alabiliyor, seyahatöncesinde Garanti VIP Lounge “Zone”dakiikram ve olanaklarla uçuş öncesi anlarınıkeyfe dönüştürebiliyorlar.Garanti Shuttle Hizmeti’yle %30 indirimlihavaalanı transferi ya da özel şoförlü araçkonforuyla havaalanına ulaşabiliyor, yüzde50 indirimle Garanti Vale, otopark veshuttle hizmetlerinden faydalanıyorlar.Shop&Miles Platinum ve Privé Cardsahipleri yaşam tarzlarına en uygun marka,restoran ve otellerde %10 ila %20 arası özelindirimler ile birçok özel fırsattan da faydalanabiliyor.Ayrıca 100 ülkede 325 havaalanında 600’denfazla havaalanı salonundan yararlanmayı sağlayanPriority Pass’e ücretsiz sahip oluyorlar.Avrupa uçuşu için yaklaşık 20 bin mile sahipolunması gerekiyor. Amerika’ya ise 50 bin mil ilegidilebiliyor. Örneğin Londra’ya uçulduğunda1.500 mil, New York’a uçulduğunda ise 5.000 milotomatik olarak kazanılıyor.Shop&Miles sahiplerinin %46’sı İstanbul’da
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yaşarken, %73’ü erkeklerden, %33’ü ise 36-45 yaşgrubundan oluşuyor. Shop&Miles sahipleri içhatlarda en çok Ankara ve İzmir’e, dış hatlardaise Londra ve New York’a seyahat ediyor. Ödülbiletlerde en popüler uçuş noktaları ise iç hatlardaİzmir ve Ankara, dış hatlarda da Londra ve Paris.
En Son Geliflmeler
Türkiye’de bir ilk olan Shop&Miles birbirinitamamlayan iki kartla daha fazla mil ve fırsatkazandırıyor. Shop&Miles sahipleri, birbirinitamamlayan biri American Express, diğeriMasterCard logolu iki Shop&Miles karta aynıanda sahip oluyor.Shop&Miles “Avans Mil” ve Türkiye’de ilk kez“Hediye Mil” özelliğiyle sunuluyor. Kart, kolay milkazandırmanın yanında, kart sahiplerinin dilediklerizaman diledikleri yere millerini düşünmedenseyahat etmesini sağlayan iki özelliği de bünyesindebarındırıyor. Shop&Miles sahipleri, “Avans Mil”özelliğiyle, 50 bine kadar mili önceden alıpseyahatlerini gerçekleştirebiliyor, aldıkları mili biryıl boyunca kazandıkları millerle tamamlayabiliyor.Türkiye’de bir ilk olan “Hediye Mil” uygulamasıylaise harcama ortalamalarına uygun bir tutarüzerinden verecekleri aylık harcama sözünekarşılık, 100 bin mile kadar hediye mil alabiliyorlar.Alanda 10 yıllık deneyim ile gerçekleştirilençalışmalar sonucunda sunulan yeni imkanlar dameyvelerini veriyor : Shop&Miles sahipleri, Mayıs2009’da yapılan relansmandan bu yana yaklaşık 1 milyon mili avans ve hediye mil olarak kullandı.
Promosyon
Yaygın bir pazara ulaşmak amacıyla Shop&Miles’ınimaj ve promosyon kampanyalarında TV, gazeteve dergiler, outdoor (billboard'lar, panolar vb.),radyo, sinema ve internet kanalları kullanılıyor.Kart sahipleri için hazırlanan basılı malzemeler,e-posta ve posta ile gönderilen aylık ekstreleryoluyla kartla ilgili yenilikler, promosyonlarduyuruluyor. Kart sahiplerine her ay ekstreleri ilebirlikte gönderilen Shop&Fly bülteniyle üyemağaza ağına katılan yeni şirketler, özel kampanyave promosyonlarla ilgili bilgiveriliyor. Ayrıca,www.shopandmiles.com websitesi ve 444 0 333 numaralıçağrı merkezi ile müşterilereürünler ve kampanyalar hakkındasürekli bilgi akışı sağlanıyor.En son trendler, dünyadaolup bitenler, alışveriş önerilerive çok daha fazlası Türkiye’ninen iyi seyahat ve trend dergisi“and mag” ile Shop&MilesPrive sahiplerine ücretsiz,Gold ve Platinum sahiplerineise indirimli abonelik ilegönderiliyor.Bununla birlikte, markayatırımı yalnızca reklamharcamaları ile sınırlı kalmıyor.Marka değerlerini formüleetmek üzere her tür iletişim kanalını kullanmakve süreçleri değerlendirmek esas olduğu için,sponsorluklar seçilirken verilen desteğin markayakatkısı da dikkate alınıyor.

Shop&Miles sahiplerinezaman zaman yapılankampanyalarla indirimoranları farklılaştırılıyor.Örneğin, yaz fırsatı olarak,kart sahipleri tanıdıklarınaShop&Miles önererek15 bin mile kadar ekstra milkazanabiliyorlar. Bu miktar,iç hatlarda gidiş dönüş uçakbiletine denk geliyor.Daha da fazla mil kullanmakisteyen Shop&Miles sahipleri,harcama sözü vererek“Hediye Mil” ve “Avans Mil”özelliğini kullanarak, toplam100 bine kadar mil alabiliyor,yakınlarıyla birlikte dünyanındiledikleri bir yerinde, uçakbileti masrafını düşünmedentatil yapabiliyorlar.Shop&Miles yaz tatiliboyunca da kart sahiplerinetatillerinde indirimlersunmaya devam ediyor.Çeşme’de Babylon AyaYorgi’de müziğin tadınavarırken, Alaçatı Tuval,Cafe de Paris,Yaya veyaKalamata’da yemek yerken,Public Beach ve RidersBeach’te güneşlenirken veyaBodrum’da Maça Kızı,TheMarmara Bodrum, MaviOtel’de konaklarkenShop&Miles sahipleri %15’evaran indirimler kazanıyor.Son anda hafta sonu planıyapmak isteyen kartsahiplerinin Bodrum,Dalaman ve İzmir uçuşlarındayerleri de şimdiden hazır.Tek yapmaları gerekenShop&Miles Seyahat Hattı’nı aramak.
Marka De¤erleri
Garanti Bankası’nın ödeme sistemlerindeher alandaki liderliği ve Türk Hava Yollarısayesinde rakipsiz olan Shop&Miles,American Express ve MasterCardPayPass ile daha da güçlendi. Shop&Miles’ınyeni dünyasını anlatan iki kartla, müşterilerebir kredi kartının içine sığdırılamayacakkadar çok özellik, tek hesap ve tek milhavuzunda özgür, kazançlı ve konforlu biryaşam sunuluyor. Müşterilere bir uçuşprogramının ötesinde, keyifli ve kolay birseyahat deneyimi sunuluyor.Shop&Miles’ın bugüne kadar kullanılansloganları marka değerlerininbelirginleşmesini sağlayan unsurlar oldu.“Türkiye’nin en çok mil kazandıran kredikartı” ve “Sık uçanlar bilir” sloganları ilkve eski kullanılan sloganlar. Daha sonrakidönemlerde ise “THY'nin tek resmi kredikartı ile dünyanın dört bir yanına”, “Shop&Milesthe original mix”, “Alışveriş ve uçuş millerinibirleştirip,THY ile uçuran tek kart” ve son olarak “Shop&Miles’tan da daha iyisi:

2 Shop&Miles” sloganı kullanılmaya başlandı.
www.shopandmiles.com  

Yapılan alışverişlerin yanı sıra, başta THY olmaküzere Star Alliance üyesi 28 havayolundankazanılan uçuş millerinin alışveriş milleriylebirleştiği tek kart olan Shop&Miles, buözelliğiyle 10 yıldır sektörde en çok, en hızlımil kazandıran ve sık uçanların ilk tercihettikleri mil programlı kredi kartı.
Shop&Miles sahipleri, Shop&Miles ProgramOrtakları’nda ekstra mil kazanabiliyor vetaksitli alışverişlerden yararlanabiliyor.
Bugüne kadar Shop&Miles kullanıcılarına,30 milyarın üzerinde mil hediye edildi.Bu millerle dünyanın çevresinde, yaklaşık3 milyon kez bedava uçuş gerçekleştirildi.
16 Mayıs 2009’da yapılan relansman ileMasterCard ve American Express logolu ikincijenerasyon Shop&Miles kartları hizmetesunuldu.
Shop&Miles sahipleri, piyasa değeri yaklaşık1.500 TL olan geniş seyahat ve conciergehizmetlerine ücretsiz sahip oluyor. Ayrıcadiledikleri taktirde, Quintessentially üyeliğine750 sterlin yerine sadece 400 TL karşılığındasahip olabiliyorlar.
Shop&Miles sahiplerinin %46’sı İstanbul’dayaşarken, %73’ü erkeklerden, %33’ü ise 36-45yaş grubundan oluşuyor.
Shop&Miles’ın sunduğu Hediye Mil ve AvansMil programları ile 100 bin mile kadar milalmak mümkün.

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?
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