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 بتلكو تدشن حلول التلفزيون المتكاملة لقطاع الضيافة

 **مفهوم الحلول المتكاملة الفريد من نوعه على مستوى المملكة*

  

طرحت شركة بتلكو البحرين، المزود الرائد للحلول الرقمية في مملكة البحرين، حلول التلفزيون المتكاملة لقطاع  المنامة، البحرين:

، الشركة العالمية في مجال حلول التلفزيون المتطورة للشركات. وجاء تدشين هذه at-Visionsالضيافة، التي تتعاون في تقديمها مع 

 ور جمع من ممثلي أبرز الشركات العاملة في قطاع الفندقة والضيافة المحلية. الخدمة الجديدة بفندق موفنبيك وبحض

 

وفي معرض تعليقها على التدشين أكدت الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين، المهندسة منى الهاشمي أن تلبية طلبات الزبائن 

 ومنحهم منتجات وخدمات تعزز من أسلوب حياتهم بأسعار في متناول الجميع هي أحد أهم أولويات بتلكو. 

 

 مال على االبتكار وتقديم خدمات عالية الجودة، ومن خالل إضافة هذه الخدمةوقالت: "لطالما ركزنا في تطويرنا لحلول قطاع األع

المتكاملة لقطاع الضيافة، نسعى إلى ترسيخ منصة متطورة  تدعم االحتياجات لهذا القطاع سريع   TVالمفيدة ضمن حلول بتلكو 

 التغيير."

 

التلفزيونية وخدمة المشاهدة بحسب الطلب، فضالً عن التحكم  في إدارة القنوات لقطاع الضيافة وتساعد حلول التلفزيون المتكاملة

بأجهزة الغرف وفوترة المعامالت وميزة التسوق عبر اإلنترنت باإلضافة إلى تخصيص اإلعالنات ومقاطع الفيديو التسويقية. 

ألغراض الترفيه والمعلومات وتناسب هذه الحلول للفنادق والمستشفيات والمؤسسات الكبيرة التي تتطلب الكثير من شاشات العرض 

 للضيوف والمرضى والزوار.

الجديدة في إطار التزام الشركة المستمر في تقديم الخدمات المبتكرة والتي تفوق جهودها توقعات   TVيأتي تدشين باقة حلول بتلكو 

 الزبائن وتلبي كافة احتياجاتهم.

التلفزيون لقطاع الضيافة، يمكن لزبائن قطاع األعمال الحاليين  للمزيد من المعلومات أو لمشاهدة عرض حصري لطريقة عمل حلول

بريد اإللكتروني او عبر ال 17881144 التواصل مباشرة مع مدير حسابهم، كما يمكن للزبائن الجدد االتصال على الرقم

biz@btc.com.bh 

 

 التعليق:

ن حلول التلفزيون يتدشفي حفل   at-Visions ول الرقمية في مملكة البحرين الرائد للحلوشركة بتلكو البحرين، المزود  .1

 .المتكاملة لقطاع الضيافة
 

 النهاية

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

 17611898 973+/فاكس: Public.Relations@btc.com.bhبشركة بتلكو على: 

 بيان صحفي
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 معلومات عن شركة بتلكو

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

رى وهي اليوم مزود خدمات االتصاالت المتكاملة، وتواصل ريادتها وصياغتها لسوق المستهلكين المحلي مراكز االتصاالت الكب

وسوق تقنية اتصاالت المعلومات للقطاع التجاري. تواصل بتلكو توسعها في الخارج عبر االستثمار في شركات أخرى رائدة في 

 الخدمات الثابتة والالسلكية.

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

موقعا تشمل البحرين، األردن، الكويت، السعودية، اليمن، مصر، غيرنسي، جيرسي، جزيرة مان، المالديف، ديغو  14مباشرة في 

 غارسيا، سينت هيلينا، جزيرة أسنشين وجزر الفوكالند.

www.batelco.com 

www.batelcogroup.com 
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