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Değerli Üye İşyerlerimiz,

POS Haber haziran-temmuz sayımızla 
karşınızdayız. Bu sayımızda e-ticaret 
çözüm modelimiz olan Kolaymağaza 
hakkında detaylı bilgiye ulaşabilir, 
avantajları hakkında bilgi sahibi 
olabilirsiniz.

POS Haber’in sayfalarında yer verdiğimiz 
Yapı Kredi POS web sitemizden,
ödeme sistemleri, bankacılık alanındaki 
fırsat ve yeniliklere kadar birçok
bilgiyi bulabilirsiniz.

POS Haber’in bu sayısını da keyifle 
okuyacağınızı umarak, her türlü görüş ve 
önerinizi yapikredipos.com.tr üzerinden 
bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatır, 
sağlıklı ve bol cirolu günler dileriz.

Aslı Ulusoy Yıldız
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Üye İşyeri Pazarlama ve
Ortaklık İlişkileri Direktörü

Kolaymağaza, ürünlerinizi internet üzerinden 

satışa sunabileceğiniz ve tanıtabileceğiniz

bir e-ticaret modülüdür. Teknik yetersizlik

nedeniyle Sanal Mağaza hizmeti veremeyen

üye işyerlerimiz için en iyi alternatiftir.  

Üstelik Kolaymağaza ürününü alan üye 

işyerlerimiz Yapı Kredi’ye özel

%50 indirimden yararlanmaktadır.

Ayrıca Sanal POS ve 3D Secure hizmeti ücretsizdir.

yapikredipos.com.tr

15 Şubat-15 Nisan 2012 tarihleri arasında 

gerçekleştirdiğimiz çekiliş kampanyamızda 

hediye kazanan üye işyerleri belli oldu.

Kazanmak için Yapı Kredi POS’unuzu 

kullanmaya devam edin.

Detaylı bilgi: yapikredipos.com.tr

Yapı Kredi’nin 
hediyeleri

sahiplerini buldu!
Kolaymağaza ile 

e-ticaret çok kolay!



World dünyasının tüm taksit ve erteleme 
özelliklerinden yararlanabilirsiniz. 

Dönemsel kampanyalarla sadece World 
Business kart sahiplerine özel ekstra erteleme, 

taksit ve indirim fırsatlarından 
yararlanabilirsiniz.

Nakit ihtiyaçlarınızı World Business kartınızla 
anında karşılayabilirsiniz. Üstelik sizin 

belirlediğiniz nakit çekim limitiniz dahilinde, 
sabit taksit ve uygun faiz oranlarıyla.

World Business kart ile
daha fazla kazanın!

Değerli Üye İşyerlerimiz,

Yapı Kredi POS cihazı üzerinden yaptığınız satışlarınızın takibi için 

size posta kanalıyla gelen ekstrelerinizi e-posta adresinize de 
alabileceğinizi biliyor muydunuz? Sosyal sorumluluk projemize 
destek olarak vereceğiniz talimatla, hem doğayı koruyoruz
hem de ekstrelerinizin e-postayla, postayla gelmesini beklemeden, 

kısa sürede size ulaşmasını sağlıyoruz.

Üye işyeri ekstrelerinizin e-posta adresinize gelmesi için
444 0 448 Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı’ndan
talimat verebilirsiniz. 

Yapı Kredi Üye İşyeri müşterileri için
tasarlanan POS Sigortası ile 

üye işyerlerimiz uygun fiyata hem POS 
cihazlarını hem de 3. Şahıs Sorumluluk Teminatı ile 

müşterilerini risklere karşı koruyabilecekler. 

Bunun yanı sıra, yan teminatlarla 
zenginleştirilmiş POS sigortaları; Cam Kırılması 
Teminatı ile üye işyerlerimiz kendilerini daha 
güvende hissedecektir. POS Sigortası sahibi 

olmak için şubenizle irtibata geçmeniz
yeterli olacaktır.

Yapı Kredi
POS Sigortası

Siz de yenilenen Sesli Yanıt Sistemi’mizi kullanın,

çağrı merkezimizde sizi tanımayan

müşteri temsilcisi kalmasın. “Beni Tanı” hizmetimiz 

sayesinde cep telefonunuzdan 444 0 448 Yapı Kredi 

Kurumsal Telefon Bankacılığı’nı aradığınızda; müşteri 

bilgilerinizi tuşlamanıza gerek kalmadan tanınarak,

hızlı ve ayrıcalıklı hizmet alabilirsiniz.

“Beni Tanı” üyeliğinizi; İnternet Şubesi, Kurumsal Telefon 

Bankacılığı veya şubelerimiz aracılığıyla başlatabilirsiniz.

“Beni Tanı”mayan 
kalmasın!Siz değerli üye işyerlerimizle daha

etkin iletişim sağlayabilmek için,

Yapı Kredi POS web sitemiz hizmetinizde.

Web sitemiz sayesinde; POS ürün çeşitlerine,

kullanım kılavuzlarına, güncel kampanyalarla 

ilgili detaylı bilgilere, üye işyeri ve

şikâyet formlarına bir tık ile ulaşabilirsiniz.  

Yapı Kredi
POS web sitesi

www.yapikredipos.com.tr


