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FİNANSBANK 
www.kobifinans.com.tr  İLE 

KOBİ’LERE  YÖNELİK HİZMETİNİ 
7 GÜN 24 SAATE ÇIKARTTI  

 
 
 
Türkiye’nin ilk ve tek banka destekli KOBİ bilgi ve dan şma merkez   ı i
www.kobifinans.com.tr  hizmete girdi... Finansbank, yeni hizmeti ile, KOBİ’lerin iş
hayat nı kolaylaşt racak her tür bilgi ve uygulama için kapsaml  bir başvuru kaynağ
sunuyor.  
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Türkiye’de KOBİ’lere desteği öncelikli hizmetleri arasında gören Finansbank, bu önceliği çerçevesinde 
KOBİ’lere finansal kaynak sağlarken, diğer yandan da bilgi ihtiyaçlarına yönelik çeşitli projeler 
geliştirmeye devam ediyor. Son dönemde özel sektöre ve özellikle de KOBİ’lere yönelik çözümleriyle 
adı sıkça gündeme gelen Finansbank, bu çerçevede  bir ilke imza atarak, www.kobifinans.com.tr  
internet portalını hizmete sundu.  
 
www.kobifinans.com.tr , KOBİ'lerin iş hayatı ile ilgili ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgi için başvuru 
kaynağı olma özelliğinin yanı sıra, KOBİ’lerin günlük hayatlarını kolaylaştırma ve işlerini geliştirmeye 
yönelik çeşitli fırsat, uygulama ve avantajları da içeriyor. Finansbank, www.kobifinans.com.tr  ile 
KOBİ’ler için tam bir danışma merkezi olurken, önümüzdeki dönemde bu alana yönelik hizmetlerini 
daha geniş bir yelpazede vermeyi hedefliyor. 
 
 
TÜM HİZMETLERE ÜCRETSİZ ERİŞİM... 
 
Internet portalından yararlanmak için KOBİ’lerden herhangi bir üyelik şartı aranmayan 
www.kobifinans.com.tr’de, sektörlere özel haberlerden ülke dosyalarına, danışmanlık hizmetlerinden 
gündemdeki sıcak konulara uzanan geniş bir alanda her tür bilgi ve hizmet bir arada yer alıyor. 
 
KOBİ’ler www.kobifinans.com.tr ’yi takip ederek; 
 
Sektörler bölümünden çeşitli sektörlere ait haber, röportaj, yorum, analiz ve araştırma dosyalarına,  
Danışma Merkezi bölümünden Türkiye ve dünyadaki çağdaş iş hayatı uygulamaları hakkındaki 
gelişmelere,  
Dış Pazarlar bölümünden ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ilgili güncel bilgilere ve araştırma 
dosyalarına, 
Ve araçlar bölümünde yer alan ve sürekli güncellenen hizmetlerle iş hayatında kendilerine yardımcı 
olabilecek pratik uygulamalara ulaşabilecekler.  
 
ÜYE OLANLARI İSE EKSTRA AVANTAJLAR BEKLİYOR 
 
KobiFinans internet portalından yararlanmak için herhangi bir üyelik şartı aranmamakla birlikte, üye 
olan KOBİ’leri ise ekstra avantajlar bekliyor. KOBİ’lerin www.kobifinans.com.tr sitesine üye olarak elde 
edecekleri avantajlar şu başlıklar altında özetleniyor: 
 
www.kobifinans.com.tr’ye üye olan KOBİ’ler; 
 
Fırsatlar Dünyası bölümünde indirim, taksit gibi üyelere özel ekstra avantajlardan yararlanabilir, 
Araçlar bölümünde yer alan “Yükleme Merkezi”ndeki yazılımları ücretsiz olarak bilgisayarlarına 
yükleyebilir, analizlerden faydalanabilir, eğitim filmlerini izleyebilir, 
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Forum bölümünde, deneyim ve görüşlerini diğer KOBİ’lerle paylaşabilir ya da diğer katılımcıların 
deneyim ve görüşlerini takip edebilir, 
Üye Sorgulama bölümünden KobiFinans üyesi diğer KOBİ’ler arasında çeşitli sorgulama kriterleri 
belirleyerek arama yapabilir, farklı kriterdeki firmaların bilgisine ulaşabilir, 
Uzmana Danışın bölümünden, çeşitli konu başlıklarındaki sorularıyla ilgili uzmanlarımızdan on-line 
chat ya da e-mail yoluyla ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilirler. 
Ayrıca periyodik olarak hazırlanan KobiFinans E-bülten’i e-mail adreslerine gönderilir. 
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