
 

 
 

 

 للنشر الفوري
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 تفتتح فرعها بمجمع ستي سنتر البحرينة بتلكو ركشبعد تجديده بشكل كامل، 

 **عروض رائعة –إحساس جديد  – حديث بشكل**

 

 بمجمع الستي سنتر، البحرين مملكة تصاالت الرقمية فيشركة بتلكو، المزود الرائد لإل شهد فرع المنامة، البحرين:

 غرفة تتشابه في مضمونها مع متطورة،و أنيقة عناصر، الجذاب الداخلي التصميم يضم و شاملة. أعمال تجديد

توسعة مناطق اإلنتظار  تتمكما  .للعمال  وودية مريحة جوا أل تتميز بتوفيرهاحيث  المنزلب الحديثة المعيشة

 التعزيز من تجربة الزبائن خالل فترة إنتظارهم.بغرض  المتطورة األجهزةوتزويدها بالعديد من 

بغرض  ورقمنتها الجديد البيع منفذ في العمليات جميع تعديل تم بتلكو، التي تتبعها الرقمنة ستراتيجيةإ مع وتماشيا  

 .مضى وقت أي من أكبر بكفا ة خدمات تقديم وضمان األنظمة أحدث إستخدام

 وخدمات النقال الهاتف خدمات ذلك في بما بتلكو وخدمات منتجات من متكاملة مجموعة تقديم المحل ويواصل

 .والملحقات اللوحية واألجهزة الهواتف أحدث من تشكيلة إلى باإلضافة الثابتة، والخطوط االنترنت

الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين، المهندسة  بحضوريوليو  31رسميا  يوم األثنين الموافق وتم إفتتاح الفرع 

 مع عدٍد من كبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين بالشركة. منى الهاشمي

 

 المتوافرةالمغرية  والصفقات الترويجية الحصرية العروض من مختارة مجموعة تم الكشف عنوبمناسبة اإلفتتاح، 

 .األجهزة أحدث علىرائعة ومن ضمنها عروض  ، محدودةلفترة  بشكل حصري لزبائن المحل الجديد

 

محل الكائن بمجمع الستي سنتر والذي ُيعد أحد لواإلدارة التنفيذية عن إعجابهم بالشكل الجديد لة منى المهندسوعبرت 

 أكثر فروع بتلكو شعبية وإزدحاما .

 

منتجات وخدمات وحلول  توفيروأضافت قائلة: "يعكس التصميم المذهل ذو المواصفات العالمية، مدى حرصنا على 

 تقديمعن طريق للتأكد من حصول عمالئنا األعزا  على تجربة شاملة وذلك التي نقوم بدعمها و تتميز بكفائتها العالية

 ".متميزة خدمة

 

 إلى ص 10:00 ومن األربعا ، إلى السبت من م 11:00 إلى ص 10:00 منيفتح محل ستي سنتر البحرين أبوابه 

 .والجمعة الخميس يومي ،12 الساعة

 بيان صحفي



. 

 

 الصورة:

برفقة كبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين  الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين، المهندسة منى الهاشمي .1

 في فرع الستي سنتر الجديد

 زبونأحد موظفي بتلكو يقوم بخدمة  .2

 منطقة إنتظار مريحة تحتوي على العديد من األدوات الممتعة للترفيه عن الزبائن خالل فترة إنتظارهم .3

 

 

 

 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 

الكبرى وهي اليوم مزود خدمات االتصاالت المتكاملة، وتواصل ريادتها باعتبارها أحد مراكز االتصاالت 

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

 الخارج عبر االستثمار في شركات أخرى رائدة في الخدمات الثابتة والالسلكية.

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

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 

www.batelcogroup.com 
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