ClubFinans, tekne tutkunlarını
CNR Avrasya Boat Show’da buluşturdu
Deniz ve tekne tutkunları ClubFinans ana sponsorluğunda gerçekleştirilen
CNR Avrasya Boat Show’da biraraya geliyor. Fuar, ziyaretçilere, sürat ve
gezi teknelerinden deniz aksesuarlarına kadar denizcilik sektörü ile ilgili tüm
ürün gruplarını birarada görme fırsatı sunuyor.
Hayatın her alanında ayrıcalıklar sunan ClubFinans, dünyanın karada yapılan 2. büyük tekne
ve yat fuarı CNR Avrasya Boat Show’u deniz tutkunları ile buluşturdu. 11 Şubat Cuma günü
kapılarını beşinci kez açan fuarda, sektörün önde gelen markalarının yeni ürünleri ilk kez
tanıtılacak, birbirinden lüks tekneler sergilenecek.
Düzenlenmeye başladığı günden bu yana denizcilik sektörüne damgasını vuran CNR Avrasya
Boat Show ile son derece başarılı bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirten Finansbank
Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Yöneticisi Serkan Yazıcıoğlu “ClubFinans ile fuarın ana
sponsorluğunu üstlenmekten ve bu vesile ile deniz tutkunları ile buluşmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz. Tekne tutkunlarının, ClubFinans ayrıcalığını, fuar süresince hissedeceklerine
inanıyoruz. ClubFinans Xclusive ve World Signia kart sahipleri 20 Şubat’a kadar fuarı
ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler. ClubFinans dünyasını keşfetmeleri için ziyaretçileri
ClubFinans Lounge’una bekliyoruz” dedi.
CNR Avrasya Boat Show’un, Türk denizciliğinin dünyada söz sahibi olması açısından
oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Finansbank Private Banking Genel
Müdür Yardımcısı Tunç Erdal ise “ Fuar ayrıca denizciliğe meraklı kişiler için de büyük
bir fırsat… Finansbank olarak fuar süresince deniz ve tekne tutkunlarına özel finansal
çözümler sunacağız. 96 aya kadar vadeli özel yat kredilerimizle müşterilerimizin
hayallerindeki teknelere sahip olmalarını sağlayacağız. Bankamız, teknenin ipoteği
karşılığında kredi verebilmekle birlikte müşteri tercihine göre ipotek veya nakit karşılıklı
kredi de verilebiliyor” dedi.

ClubFinans Xclusive ile hayatta en önde
ClubFinans ve ClubFinans Xclusive kart sahipleri, kendi hayat tarzlarına uygun avantajlar ve
sadece onlara sunulan özel ayrıcalıklar ile hayatta en önde olma keyifini yaşıyor.
ClubFinans Xclusive sahipleri, bankacılıkta sunulan avantajların yanında ücretsiz genel
check-up, havalimanı assistans hizmetleri ve CIP Lounge, indirimli araç kiralama, çok özel
restoranlarda %30’a varan indirimler, ücretsiz dergi aboneliği ve daha pek çok ayrıcalığa
sahip oluyor.
CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık A.Ş tarafından İstanbul CNR Expo Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 20 Şubat’a kadar devam edecek olan CNR Avrasya Boat
Show 5. Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, her yıl ortalama 125 binin
üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşıyor.

