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BURGAN BANK YEŞİLYURT ŞUBESİ
MÜŞTERİLERİYLE BULUŞUYOR!
Burgan Bank’ın hızlı, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışı şimdi Yeşilyurt’ta.
Bireysel ve Özel Bankacılık alanlarında hizmet veren Burgan Bank Yeşilyurt
Şubesi aynı zamanda müşterilerine Burgan Yatırım ve Burgan Leasing’in
yenilikçi ve rekabetçi ürün ve hizmetlerini de sunuyor.
Müşteri odaklı ve yenilikçi bir bankacılık anlayışıyla çalışan Burgan Bank’ın Yeşilyurt şubesi,
24 Kasım günü açıldı. Deneyimli kadrosu ile Bireysel ve Özel Bankacılık alanlarında hizmet
veren Burgan Bank Yeşilyurt Şubesinde aynı zamanda, “Burgan Yatırım” ile yatırım ürünlerine
ilişkin hizmet alınabilirken, “Burgan Leasing” ile leasing işlemleri gerçekleştirilebiliyor.
Yeşilyurt Şubesi’nde Western Union ile yurt içine ve yurt dışına kolayca para transfer etmek
de mümkün.
Tüm Burgan Bank şubelerinde olduğu gibi hızlı, dinamik ve deneyimli bir kadroya sahip olan
Burgan Bank Yeşilyurt Şubesi, Şube Müdürü Ayşen Ünal’ın yönetiminde Sipahioğlu Caddesi,
Baybora Apt. No:14/ B 34149, Yeşilyurt Bakırköy adresinde hizmete girdi.
24 Kasım tarihinde şube açılış kokteyline katılarak şube çalışanları ve misafirleri ile bir araya
gelen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Burgan Bank olarak, yenilikçi ve müşteri
odaklı iş yaklaşımımızla başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımız için kalıcı değer
üretmek amacıyla çalışıyoruz. Bu anlayış ve stratejimiz ile 2014 yılı içerisinde bankacılık
sektörünün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl da kârlı ve istikrarlı
büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz. Burgan Bank olarak; kurumsal, ticari, perakende ve özel
bankacılık iş kollarında yer alan müşterilerimizin farklı finansal ihtiyaçlarına cevap vermek
amacıyla ürünler geliştiriyoruz.
Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç “Sahip olduğumuz güçlü sermayedarımız ve
deneyimli ekibimiz ile müşterilerimize çok geniş bir ürün yelpazesi sunabiliyoruz. Burgan Bank
olarak Türkiye’nin geleceğine çok inanıyoruz. Türkiye’nin gelişmesini desteklemek için
yatırımlarımız ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz. ”

“Yeşilyurt, dünyanın farklı ülkelerinden firmaları, konukları ağırlayan fuar merkezine ve
havaalanına çok yakın bir konumda. Ayrıca otellere, spor kulüplerine ve çeşitli yaşam
alanlarına da ev sahipliği yapıyor. Bugün, İstanbul’un gözbebeklerinden biri konumundaki
önemli bir lokasyonla Burgan Bank’ın hızlı, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışını buluşturmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Yeşilyurt şubemizde, bireysel ve özel bankacılık alanlarında hizmet
almak ve iştiraklerimiz Burgan Yatırım ile Burgan Leasing’in ürünlerine ulaşmak mümkün
olacak. Tüm Yeşilyurtluları Burgan Bank ile uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmak için Burgan
Bank Yeşilyurt Şubemize davet ediyorum” dedi.
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