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 للعام الثاني على التوالي ENTERTAINER بتلكو تطلق تطبيقها المشترك مع

 **تجديد اتفاقية الشراكة لمنح زبائن بتلكو المزيد من المزايا الرائعة**

 

  ، اتفاقية الشراكة معالرقمية في المملكة وللللحجددت بتلكو، المزود الرائد  المنامة، البحرين:

ENTERTAINERالمزود الرائد لحلول ومكافآت الوالء، من أجل تقديم العديد من المزايا الرائعة لزبائنها ،.  

والذي أثبت نجاحه خالل العام الماضي،   ENTERTAINERويتيح التطبيق المشترك للهواتف الذكية بين بتلكو و

في العديد من  مجانًا" سعة من عروض "اشتِر واحداً واحصل على الثانيوا تلكو من مجموعةعمالء بسهولة استفادة 

 .دق حول العالمالفنا عروضوأنحاء مملكة البحرين جميع في المتاجر 

 

الذي   - ENTERTAINER وتعد بتلكو شركة االتصاالت الوحيدة على مستوى المملكة في التعاون وطرح تطبيق

والوجهات السياحية واإلقامة  للمطاعم ومراكز الصحة " ى الثاني مجانًا"اشتِر واحداً واحصل علمن  يوفر عروض

 .في المنتجعات والفنادق وغيرها الكثير

والسيد كونور  بتلكوكالً من السيدة مها عبدالرحمن مدير أول قطاع المستهلكين بشركة  ية الجديدةوقد وقع اإلتفاق

 –لبرتو بالتاس رئيس قسم الشراكات االسيد بحضور ENTERTAINER في   االستراتيجيةالشراكه هايالند مدير 

 .في الهملة  بمنبى اإلدارة الرئيسي لشركة بتلكو االجتماع االخيرخالل  على مستوى العالم االتصاالت

، سيحصل أعضاء نادي الدانة من بتلكو، والزبائن األوفياء من ذوي االستخدام العالي، وكجزء من هذا اإلتفاق

ن يسجلون في إحدى خدمات بتلكو المختارة على تشكيلة متنوعة من العروض الخاصة والخصومات والمشتركين الذي

كما سيحصل زبائن بتلكو على إشعارات تضم جميع  ”Batelco ENTERTAINER“ التي يوفرها تطبيق

توافر  عن طريق االستفسار بخدمة العمالء باإلضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالعروض وكيفية الحصول عليها

 المعلومات على اإلنترنت.

تلكو وتطوير التطبيق المشترك للهواتف الذكية سيعود على زبائن ب  ENTERTAINER  إن تجديد الشراكة مع

 والئهم على وشكرهم لزبائنها التقدير إظهار بهدف الشراكة هذه بعقد بتلكو قامت وقدد. بالكثير من المزايا والفوائ

 "..لشركةا وخدمات لمنتجات المستمر

 

 :التعليق

  

 بيان صحفي



الشراكه  السيد كونور هايالند مديرومها عبدالرحمن، السيدة مدير أول قطاع المستهلكين في بتلكو  .1

 ENTERTAINERاالستراتيجية في 

مدير أول قطاع المستهلكين في بتلكو السيدة مها عبدالرحمن، والسيد كونور هايالند مدير الشراكه  .2

االتصاالت على  –السيد البرتو بالتاس رئيس قسم الشراكات مع ، ENTERTAINERاالستراتيجية في 

  مع مسؤولين من بتلكومستوى العالم  

  

 النهاية

أصدرت هذه النشرة الصحافية دائرة العالقات العامة بشركة بتلكو. لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بمكتب 

 17611898 973+/فاكس: Public.Relations@btc.com.bhالعالقات العامة بشركة بتلكو على: 

  

 معلومات عن شركة بتلكو

مجموعة بتلكو مقرها مملكة البحرين ومدرجة في بورصة البحرين. لقد لعبت بتلكو دورا محوريا في تطوير البالد 

دمات االتصاالت المتكاملة، وتواصل ريادتها وصياغتها باعتبارها أحد مراكز االتصاالت الكبرى وهي اليوم مزود خ

لسوق المستهلكين المحلي وسوق تقنية اتصاالت المعلومات للقطاع التجاري. تواصل بتلكو توسعها في الخارج عبر 

 االستثمار في شركات أخرى رائدة في الخدمات الثابتة والالسلكية.

شرق أوسطية لتصبح اآلن شركة اتصاالت كبرى باستثمارات  لقد تطورت مجموعة بتلكو من كونها شركة إقليمية

موقعا تشمل البحرين، األردن، الكويت، السعودية، اليمن، مصر، غيرنسي، جيرسي،  14مباشرة وغير مباشرة في 

 جزيرة مان، المالديف، ديغو غارسيا، سينت هيلينا، جزيرة أسنشين وجزر الفوكالند.

www.batelco.com 
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