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ING Bank 2013 yılı Yöneticiler
Toplantısında “Haydi Daha Uzağa” dedi
ING Bank Türkiye’nin 2012 yılı değerlendirmesi ve 2013 yılı hedefleri Antalya’da
gerçekleşen yöneticiler toplantısında paylaşıldı. ING Bank Türkiye’nin başarı
hikayesi ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ve genel müdür yardımcıları
tarafından yapılan sunumlarla Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde
gerçekleşen bir haber programı formatında aktarıldı.
ING Bank’ın reklam yüzü, sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı’nın yaptığı gösteriyle
renk kattığı buluşma, Hadise’nin hareketli şarkılarından oluşan konserle sona
erdi.
ING Bank’ın, 22 - 24 Şubat 2013 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirdiği toplantıya, ING Bank
Genel Müdürü Pınar Abay’ın yanı sıra, genel müdür yardımcıları, departman müdürleri ile bölge ve
şube müdürlerinden oluşan 850 kişi katıldı.
ING Bank’ın 2012 yılı performansının değerlendirildiği 2013 yılı vizyonu ve stratejilerinin ele alındığı
toplantıda ING Bank’ın sektörün üzerinde gerçekleşen yüksek performansına ait veriler paylaşılırken,
fark yarattığı alanlarda rakipsiz olma hedefi aktarıldı.
Süreyya Ciliv, Cüneyt Özdemir’e ve Acun Ilıcalı ING Bank Yöneticiler Toplantısı’nda
ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay ve genel müdür yardımcıları bu yıl sunumlarını gazeteci,
sunucu Cüneyt Özdemir tarafından hazırlanan “Uzağa Doğru” adlı program kapsamında yaptılar.
Yöneticiler Toplantısı’nda, Turkcell CEO’su Süreyya Ciliv, kendisi ve şirketinin başarı hikâyesini
anlatırken, ING Bank’ın reklam yüzü, yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı da bir gösteri sundu.
ING çalışanlarının kendi şarkılarını besteleyerek sahne aldıkları sürpriz şovun ardından ünlü sanatçı
Hadise sahne aldı. ING Bank yöneticileri sanatçının hareketli şarkılarına eşlik ederek yılın stresini
attılar.
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal
hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 93 bin çalışana ve 66 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime
öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç
katmak hedefini taşımaktadır.
Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda çocukların eğitimi,
finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. UNICEF ile küresel işbirliğinin 6.
yılını dolduran ING Grubu, ‘ING ChancesforChildren’ programı kapsamında çocukların eğitime erişimini sağlamaktadır.
Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow JonesSustainability Index gibi kurumlarca da
tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING Grubu 2007’den
beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.
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