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Güçlü bir işveren markası inşa etmek, en iyi yetenekleri 
çekmek, çalışan memnuniyeti yaratmak ve kurum içi sadakat 

sağlamak için, dünyanın ve insan kaynakları sektörünün 
nereye gittiğini bilmek büyük önem taşıyor. 

Bu öneme istinaden, en iyi yeteneklerin kariyer platformu 
toptalent.co olarak çalışan memnuniyeti sağlama ve yetenek 

çekme konusunda dünyanın en iyi şirketlerinin en iyi 
uygulamalarını inceledik. Beraberinde toptalent.co olarak 

2017 yılının ilk yarısında hayata geçirdiğimiz aktivasyonları da 
değerlendirerek oluşturduğumuz Yetenek Kazanımı & 

İşveren Markası Trend Raporu’nu keyifle okumanızı dileriz.



1 .  G İR İ Ş İM C İL İK  Y Ü K S E L İ ŞT E

Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Sergey 
Brin, Larry Page gibi hızla milyoner olan 

genç girişimciler, millennialların başını 
döndürmeye devam ediyor. Girişimcilik her 
gün popülerliğini artırmaya devam ederken 
başka türlü olması mümkün olabilir miydi?! 



Böyle bir ortamda, girişimcilik aşkıyla yanıp 
tutuşan yetenekleri şirketlerde tutmak her 

geçen gün daha da zorlaşıyor.  

Yenilik ve inovasyon, yani karlılık ve büyüme 
için büyük şirketler, şirket kültürlerine 

girişimciliği entegre etmek durumunda. 
Bunu yapmanın birkaç yolu var.  

Bunlardan ilki girişimciliği içeride 
destekleyen projelere imkan sağlamak yani iç 
girişimciliği desteklemek, bir diğeri ise şirket 
olarak dışarda girişimcilik ekosistemine katkı 

sağlamak.



Dünyada birçok yenilikçi şirket, içerdeki girişimcilere 
destek vermeye başladı. Google Area120 buna en iyi 

örneklerden biri.  

Google Area120 programı ile, fikri olan şirket çalışanları 

projelerini sunuyor ve iş yerindeki zamanlarının %20’sini 
kendi projelerine ayırabiliyor. Google ile birlikte 3M, Intel 

de benzer programlar için düğmeye basanlardan.



Eğer girişimciliği desteklemek konusunda 
tereddütleriniz varsa, iç girişimcilikle yaratılmış 
şirketlere ve ürünlere göz atın: 

•Apple içinde; Mac, iPod, iTunes, iPhone, iCloud  

•Google içinde; Gmail, Google News, AdSense, 
driverless cars, Google Glass  

•Virgin içinde; Havayolu, Otel, Casino, Kitap, Müzik

Bırakınız çalışanlarınız kendi projelerine zaman ayırsınlar 
ve masaya yenilikçi fikirlerle gelsinler. Hata yapsınlar, 

düşsünler ve kalksınlar.  

DNA’sında girişimcilik ve yenilik olan yetenekleri işe alın, 
onlara oyun alanı açın. Bir sonraki çeyreğin karlılık 

hedeflerini değil, gelecek 10 yılın gelir yaratma 
hedeflerini masanıza koyun. Aksi taktirde bu hızla 

değişen dünyada iç girişimciliği desteklemeyen bir 
şirketin şansı olmayabilir.



2016 yılında 10 ülkede 4000 çalışan ile 
gerçekleştirilen “Future Workforce” 

araştırmasına göre, katılımcıların %82’si 
teknolojinin iş yeri seçiminde önemli 
olduğunu ifade ediyor. Katılımcıların  

%42’si ise işyerindeki teknoloji 
desteğinin yetersiz olması nedeniyle işi 

bırakmak istediğini dile getiriyor.  

2 .  T E K N O L O J İ  H E R  Z A M A N  O L D UĞU N D A N  D A H A  Ö N E M L İ  



Teknoloji bu hızla ilerlerken onu görmezden 
gelmek imkansız. Güçlü bir işveren markası 
yaratmak için teknoloji olmazsa olmaz.  

Dünyanın en iyi şirketleri hem yetenek kazanımı 
hem de verimlilik ve iletişim performansı için 
teknolojiye büyük yatırımlar yapıyor.  Bu konuda 
yapılabileceklerin sınırı olmamakla birlikte hızlı 
hayata geçirilebilecek birçok aksiyon alabilirsiniz. 

Özellikle genç çalışanlara en iyi teknolojik 
donanımı sağlamakla işe başlayabilirsiniz. En yeni 
model laptop, telefon, hızlı internet gibi 
teknolojik imkanları sunmanız şirketin gücünü 
gösterecek, çalışan bağlığını artıracaktır. Teknoloji 
en iyi yetenekleri çekmek için seksi bir unsur 
olmayı sürdürüyor ve görünen o ki sürdürmeye de 
devam edecek. Teknolojiyi sadece bir araç olarak 
düşünmemek gerekiyor. 



Teknoloji sistem ve süreçlerde de bir o kadar kritik. Anında geribildirim (Instant feedback), instant 
mesajlaşma uygulamalarını kullanmak, satış ve finansal verilerin takibi, online onay süreçleri, 

online eğitimler, video konferanslar gibi bir çok alanda teknoloji kullanımı önem arz ediyor. Bu 
unsurların her biri, şirketinizi ideal işyeri yapmaya sizi bir adım yaklaştırıyor. 

İşveren markasına katkı anlamında teknolojinin etkilerini anlatmak için çok daha geniş bir yere 
ihtiyacımız var. Konuyla ilgili daha detaylı bir okuma yapmak isterseniz daha önce hazırladığımız 

bu yazıya göz atabilirsiniz.

http://www.toptalent.co/googlei-en-begenilen-sirket-yapan-armut-koltuklar-mi/
http://www.toptalent.co/googlei-en-begenilen-sirket-yapan-armut-koltuklar-mi/
http://www.toptalent.co/googlei-en-begenilen-sirket-yapan-armut-koltuklar-mi/


3. YETENEĞİN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNAN ŞİRKETLER HEP KAZANIYOR

Millennial’ların % 87'si mesleki gelişim veya kariyer 
gelişim fırsatlarının çok önemli olduğunu söylüyor.  

Çalışanların % 40’ı, işiyle ilgili yeterli eğitim 
alamaması sebebiyle ilk yılında görevinden ayrılıyor.



Yeteneklerin gelişimine katkı sağlamak, yetenek çekmek konusunda her zaman olduğu gibi önemini koruyor. 
Hızlı değişen dünyada yetenekler eğer gelişim olmazsa yetenek setlerinin daraldığının oldukça farkındalar. 

Burada kural oldukça basit; “İleri gitmiyorsan geriliyorsundur.” 
  

Dinamo Danışmanlık kurucusu ve  İşveren Markası Danışmanı Evrim Kuran; “Gelişime yatırım Türkiye'de en 
önemli işveren markası unsuru olma özelliğini koruyor. Ama şirketlerin, kurumsal akademilerin adam/saat 
ölçeğiyle çalışan geleneksel sınıf içi eğitim yapılarından sıyrılıp, alışagelinmiş öğrenme süreçlerini ters yüz 

etmeleri ve öz yönetimli öğrenmeyi cesaretlendirmeleri gerekiyor.” 

Geçtiğimiz günlerde Apple Avrupa’daki en iyi yetenekleri dijital alanda yetiştirmek ve işe almak için İtalya’daki 
“University of Federico II” ile ortak bir gelişim programı tasarladı. Toptalent.co olarak P&G ile 2 yılı aşkın süredir 
yeteneğin gelişimine katkı sağlayan “P&G Talent Academy” gelişim programını istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz.



2016 yılında yapılan “State of 
Employer Branding” araştırmasına 
göre, işe alım profesyonellerinin 
%95’i aday deneyiminin işveren 
markası üzerinde önemli etkisi 
olduğunu düşünüyor.

4 .  A D AY- Ç A L IŞA N  D E N E Y İM İ  Ö N E M İN İ  K O R U Y O R



Şirketinizde çalışacak olan ve çalışan yeteneklere her adımda 
sunacağınız deneyim, ideal işveren olma yolunda birer yapı taşı. 
Deneyim, işveren markanızı ve şirketinizi online ortamlarda, web 
sitenizde, sosyal medyada nasıl sunduğunuzla başlayıp, mülakat, işe 
alım, ilk gün, eğitimler ile devam ediyor. Çıkış mülakatına kadar tüm 
süreci şeffaf şekilde tasarladığınıza emin olun.  

Bu adımların her hangi birinde yapılan hata, size yetenek kaybı olarak 
dönecektir. Şirketiniz hakkında olumsuz bir izlenim yaratmamak için, 
yetenek deneyimine son derece önem vermelisiniz. İlanın 
tasarımından kullandığınız mecralara, ilanın  dilinden olumsuz 
mesajınıza kadar her adımda adayları bilgilendirmeniz uzun vadede 
size bir yetenekten çok daha fazlasını kazandıracağını unutmayın.  

Toptalent.co olarak 2017 yılında Samsung Electronics ile hayata 
geçirdiğimiz işe alım programında (Discover Samsung) başvuru yapan 
tüm yeteneklere (özellikle de olumsuz dönülen yeteneklere) her 
adımda/yapılan test sonuçlarını paylaştık. Olumsuz dönüşe rağmen 
aldığımız olumlu bildirimler inanılmazdı. Bu dönüşler ile yetenekler 
gelişim noktalarını gördükleri için minnettarlardı.



Nowa Style Group’un yaptığı 
araştırmaya göre, çalışanların %74,3’ü, 
ofis ortamı ve tasarımının iş seçiminde 

önemli olduğunu belirtiyor. 

5 .  O F İS  O RTA M I  E N  İY İ  Y E T E N E K L E R İ  Ç E K M E K  İÇ İN  E N  D EĞE R L İ  K O Z L A R D A N  B İR İ



Gününüzün, uyku ve temel ihtiyaçlar dışında 
kullanılabilir 15 saati var. Bunun yaklaşık 10 saati 

ofiste geçiyor. Çalışanlar için birincil ev, ofis ortamı. 
Bu nedenle ofis, aslında bir ofisten çok daha 

fazlası… 

Yeteneklerin kendini iyi hissettikleri bir ofiste işe 
yapacakları katkı normal olarak artıyor. Ofis ortamı 
rahat, estetik, fonksiyonel olmanın yanında kurum 

kimliğinizi de iyi şekilde yansıtmalı. Renkler, 
malzemeler, dekorasyon, mobilyalar, ışıklandırma, 

sanatsal unsurlar… 

Elbette yeni dünyada şirketlerin yeteneklere 
sunduğu haklarla, işveren markasını farklılaştırmak 

artık eskisi kadar kolay değil. Hal böyle olunca, 
yetenekler daha basit görünen diğer önemli 

unsurları dikkate alıyorlar.



Google’ın başarısının armut koltuklardan ötürü olmadığını daha önce anlatmıştık. Yine de armut 
koltuklara sahip bir çalışma ortamının yarattığı etkiyi küçümseyemeyiz. Playstation, langırt masası, her 

daim sıcak ve taze kahve çalışanların olmazsa olmazları arasında yer almaya başladı… 

Birlikte çalıştığımız ve tatmin edici ofis ortamı olan şirketlere, yetenekleri ofislerinde ağırlayıp 
şirketlerini anlatacakları ve şirket kültürlerini gösterecekleri networking buluşmaları yapıyoruz. 

Toptalent.co olarak ofisin etkileyiciliği ile zor doldurulan birçok pozisyona en iyi yetenekleri bu insight 
yardımıyla çekebiliyoruz. 



6 . K A D I N  Ç A L IŞA N L A R  T Ü M  D Ü N YA N I N  G Ü N D E M İN D E !

“Winning the Fight for Talent” 
araştırmasına göre, dünyada 10.000 

kişiden fazla çalışanı olan şirketlerin 
%78’i daha fazla kadın işe almak için 

aktif çalışma yapıyor. 

Kadınların; işbirliği, destek ve 
geribildirimin olduğu şirketlerde 

çalışmayı düşünme oranı %56 artıyor.   



Kadınların iş gücüne katılması konusu uzun 
zamandır şirketlerin gündeminde yer alıyor. 
Dünyada ve Türkiye’de hatırı sayılır şirketler kadın 
çalışanların kariyer yapmaları konusunda son 
derece destekleyici bir tutum sergiliyorlar.  

Ülkemizde de Koç Holding, Eczacıbaşı Holding, 
Doğuş Holding, P&G, Unilever gibi kurumlar bu 
konuyu sürekli gündemde tutuyorlar.

Kadın – erkek dengesinin kurulduğu şirketlerin iş performansı artıyor. İş yerinde çeşitlilik ve kadın 
– erkek eşitliği, iş yerinin sosyal sorumluluklarının farkında olduğunun ve eşitliğe değer verdiğinin 
en önemli göstergelerinden. 

Toptalent.co olarak erkek çalışanların yoğun olduğu satış ve IT gibi pozisyonlara, yetenekli 
kadınları çekmek için ve bu pozisyonlarda  kadınların çalışabileceğini göstermek için son 
dönemde birçok aktivasyon gerçekleştirdik.



IBM’in global ölçekte yaptığı “Smarter 
Workplace Institute” araştırmasına göre 

yeteneklerin %89’u iş arayışında aktif 
olarak sosyal medyayı kullanıyor.  

Özellikle Y ve Z kuşağını ele aldığımızda 
bu kuralın ne kadar kritik olduğunu 
görüyoruz. Günde ortalama 5 saatini 
sosyal medyada harcayan bir nesil iş 
hayatına giriyor, şirketlerin sosyal medyada 
hiper-aktif olması gerektiğini kolaylıkla 
söyleyebiliriz.

7 .  S O S YA L  M E D YA  V E  İL E T İ Ş İM İN  G Ü C Ü  YA D S I N A M A Z



İnsan her şeyden önce kendini göstermek ve itibar 
görmek için vardır. Sosyal medyada şirketinizin aktif bir 
pozisyon alması, şirketin görünürlüğü, bir çalışan için 
önemli bir gurur kaynağı olmasının yanısıra, her an 
görünür olmak yeteneklerin gündeminde kalmak için de 
kritik.  

Rekabette en genel kabul görmüş kural, yapacak hiçbir 
şey olmadığında en azından görünür olmak ve iletişimde 
kalmaktır. Popülerlik yetenek çekmekte ve yetenekleri 
şirkete tutmakta en önemli kozlardan birisidir.  

Liderlik ve popülerliğin yolu da sosyal medyada aktif 
olmaktan ve iletişimden geçiyor. Cem Yılmaz, Chobani 
markasının kurucusu Hamdi Ulukaya, Google, Facebook, 
Koç Holding… Bu markaların ortak noktası sürekli 
gündemde kalacak popülerliği üretmeleri ve sosyal 
medyada böylece iletişime kalmaları.



Sosyal medya kanalları bir şirketin ne iş 
yaptığını, varoluş amacını, nasıl yetenekler 

aradığını, içeride çalışanların nasıl kişiler 
olduğunu vb. gibi şirketi ideal işyeri 

yapabilecek tüm unsurları paylaşmak için 
vazgeçilmez mecradır. Yeteneklerin sosyal 

medyayı iş aramak için de kullandıklarını 
unutmamak gerekiyor. 

Toptalent.co üzerinde yarattığımız şirket 
profilleri, bu profilin ve aktivasyonların 

sosyal medya üzerinden sürekli iletişime 
taşınması yoluyla, 2017 yılında birlikte 
çalıştığımız şirketlerin işveren markası 

skorlarında ciddi yükselme sağladık.



“Society for Human Resource Management (SHRM)”’ ın araştırmasına göre, İnsan Kaynakları profesyonellerinin 
%89’u esnek çalışma saatleri uygulamasının dahi yetenekleri tutmaya olumlu katkı sağladığını belirtiyorlar. 

8.  İŞ -ÖZEL HAYAT DENGES İ  VE ÇALIŞANLARIN A İLES İ  KONUSUNDA 
YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR!



Çalışanlarınızın özel hayatına ve ailelerine önem verin. 
Apple web sitesinde “Burası sizin 9-5 çalışacağınız yer 
değil, burada iş-özel hayat dengesi yoktur, iş vardır. Eğer 
daha kolay bir iş arıyorsan bulabilirsin zaten, ama asıl 
meselemiz bu değil, değil mi?” der. Ancak bunu söyleme 
cüretini sadece Apple gösterebilir. Çünkü tüm araştırmalar 
iş-özel hayat dengesinin önemine vurgu yapıyor. 

Bir ülkenin kültür kodları, ideal çalışma yerinin 
şekillenmesinde de en büyük etkenlerden bir tanesi. 
Türkiye’nin kültür kodları da böyle bir yaklaşıma ters. 
Türkiye’nin kalbi “aile” üzerinden atıyor dersek yanılmış 
olmayız.  

Türkiye’de evler aileye göre alınır, AVM’ler aile yapısına 
göre şekillenir, aile kutsaldır. Düğüne, cenazeye, nişana, 
sünnete gideceksiniz. Gitmezseniz dostlarınızı ve çevrenizi 
kaybedersiniz. Aile bu kadar merkezdeyse, neden ideal 
şirketi yaratmak konusunda öncü kavramlardan biri 
olmasın?



Eğer yukarıdaki tespitlerin birçoğuna “evet” diyor ve katılıyorsanız, aile ve etrafındaki kavramları sahiplenen 
bir şirket yaratmak için neler yapılabileceğine göz atın: 

1.Çalışanlarınızın çocuklarına sigorta yaptırıyor musunuz? 
2.Çalışanlarınızın çocuklarının okul masraflarını/en azından bir kısmını karşılıyor musunuz? 
3.Bekar çalışanlarınızın kardeşlerine burs/okul taksiti ödeme vb. desteği veriyor musunuz? 
4.Çalışanlarınızın yakınlarını kaybettiklerinde kullanacakları, mesela yılda toplam 1 haftalık ücretli izin 
veriyor musunuz? 

5.Anneler gününde “çalışanlarınızın annelerine” hediye gönderiyor musunuz? 
6.Çalışanlarınızın ilk gününde babalarına-annelerine “Oğlunuz/kızınız” ilk işine başladı, bin bir emekle onu 
yetiştirdiniz ve ne kadar iyi bir evlat yetiştirdiğinizi görüyoruz… diyen bir tebrik zarfı gönderiyor musunuz? 

Listeyi uzatabiliriz. Yetenekleri çekmek, içeride tutmak ve işveren markanızı güçlendirmek için aile kavramı 
çok verimli ve doğurgan bir alan. Mevcut eğitimler, yükselme imkanları, maddi yan haklar... tabi ki önemli. 
Ancak istediğiniz nesli ele alın, aile değerlerine dokunmak, yetenek çekme ve içeride tutma yarışında 
şirketinizi öne çıkarabilir. Bu temelde düşünmeye başlamanın tam zamanı.



Pearl Meyer & Partners’ın 
2014 yılında yaptığı 
araştırmaya göre  

şirketlerin sadece 
%37’si “ünvan”ı çekici 
bir unsur olarak 
kullanmakta ustaca 
davranabiliyor.

9 .  ÜNVANLAR  DAHA ÖNEML İ  HALE  GEL İYOR 



Tali bir konu gibi görünmekle birlikte, çalışanlarınıza 
vereceğiniz title’lar önemli olmaya devam ediyor. En 
temel insan motivasyonu olan “itibar görme”yi ilk veren 
unsur title’dır.  

Kimi şirketlerde içi doldurulmadan verilen title’lardan 
bahsetmiyoruz. Kişinin title’ı doldurabilmesi önemli 
ancak title’ın çekici olması da bir o kadar kritik. Yeni 
dünya ile birlikte birçok yeni title iş hayatına girdi. Sizin 
title’larınız ne kadar çekici?  

Toptalent.co’da “İçerik Editörü” olarak açtığımız bir 
ilanı, test etmek için içeriğini değiştirmeden bir de 
“Content Creator” olarak açtık. Content Creator ilanı 
için başvuru sayısı 3 kat arttı.  

Bu nedenle kartvizitler, linkedin, facebook profillerinde 
yer alan ünvanlar ne kadar iyi söylenirse, başvuru sayısı 
ve yetenek kalitesi o kadar artacaktır. Title, şirketin işi 
nasıl gördüğünün ve ne tarz bir şirket olduğunun 
önemli bir göstergesidir. 

“Academy of Management Journal”’ın 2014 yılında 
yaptığı araştırmaya göre, çalışanlar ünvanlarını kendileri 

yarattığında, daha az strese giriyorlar ve daha az 
tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. 



Araştırmalara göre 
Fortune 500 şirketlerinin 
%91’i LGBT dostu şirket 
olarak öne çıkıyor. Daha 
ötesi de var. Bu şirketlerin 

%67’si işi daha ileri 
taşıyarak LGBT 
çalışanlarına ve ailelerine 
kapsamı daha geniş 
sağlık sigortası 
yaptırıyorlar.

1 0 .  L G B T- D O S T U  Ş İR K E T L E R İN  S AY I S I  H I Z L A  A RT I Y O R



Son yıllarda çeşitliliğe değer veren şirket 
sayısında önemli bir artış yaşanıyor. P&G, 
Google, Facebook, Microsoft gibi şirketler 
LGBT konusunda son derece destekleyici 
çalışmalar yapıyorlar. Bu konu şirketin ne 
kadar özgürlükçü ve herkesin fikrine saygı 
duyduğunu ortaya koyuyor.  

Yapılan araştırmalarda LGBT konusunda 
destekleyici olan şirketlerin inovasyon 
konusunda da en ön sıralarda olduğu 
ortaya çıktı. Bunun yanı sıra bu şirketlerin 
müşterilerinin gözünde de  daha pozitif bir 
imajının olduğu ortaya çıkıyor.



11. ESNEK ÇALIŞMA VE MOBİL ÇALIŞMA TEST EDİLMEYİ BEKLİYOR

2016 itibariyle dünyadaki toplam çalışan 
sayısının %37,2’sini mobil çalışanlar 
oluşturuyor. 2020 yılında ise işgücünün 

%50’sinin esnek çalışma sistemine 
geçeceği öngörülüyor. 



Amazon, facebook gibi startupların esnek 
çalışma saatleri yeni neslin ilgisini çekiyor. 
Özellikle kendi çalışma zamanını kendisi 
belirlemek isteyen Y ve Z kuşağı gençler 
esnek çalışmaya oldukça önem veriyorlar. 

Çalışma saatleri ve esneklik konularında bir 
anlamda dünyanın laboratuvarı olan ülkesi 
İsveç, daha fazla çalışmanın üretkenlikte 
düşüşe neden olduğunu ortaya koyarak 
günlük çalışma saatlerini 6 saate kadar indirdi. 

Türkiye, İsveç değil evet ancak imkanlar 
doğrultusunda esnek çalışmanın 
sunulmasının yetenek çekmek konusunda 
yapacağı katkıyı göz ardı etmemek gerekiyor. 
En azından işveren markası imajına büyük 
katkı sağlayacağını kolaylıkla söyleyebiliriz.



Global araştırmalara göre iş görüşmesi 
öncesi potansiyel yeteneklerin 

%92’si, en çok o şirkette mevcut 
çalışanların ifadelerine değer veriyorlar.

12. ŞİRKET ÇALIŞANLARI HALA ŞİRKETİN ÇALIŞMA ORTAMI HAKKINDA  
EN GÜVENİLİR BİLGİ KAYNAĞI



Toptalent.co olarak bir mottomuz var: “Yetenek 
yeteneği çeker.” Bir alanda yapacağınız ilk işe alım, 

sonrasında gelecek yeteneklerin kriterlerini ve DNA’sını 
belirlemekte öncül görev görür. Bu nedenle işe alım 

yaparken tek yeteneği aldığınızı düşünmeyin, sonraki 
yetenekler de benzer kalifikasyonda olacaktır.  

Tam da bu nedenle mevcut parlak yeteneklerinizi 
şirketin vitrinine taşımak ve onları sonraki potansiyel 

yeteneklere sunmak oldukça akılcı bir strateji. Bir çok 
büyük şirket “testimonial” dediğimiz formatta çalışan 
görsellerini ve bu çalışanların şirketi anlattığı metinleri 

tüm mecralarda aktif olarak iletişime taşıyor.  

Toptalent.co’da oluşturduğumuz İşveren Markası 
Profilleri’nde bu nedenle içeride çalışan 

profesyonellerin testimonial’larına yer veriyoruz.  
Böylece “Yeteneğin yeteneği çekmesini” sağlayarak, 

her zaman en iyi yeteneği sunduğumuza emin oluyoruz.



TOPTALENT.CO
En iyi yeteneklerin kariyer platformu

İLETİŞİM 
merhaba@toptalent.co 

0 212 909 37 90
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