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 تتعاون مع مزودين رائدين لأللعاب اإللكترونيةبتلكو شركة 

 **بتلكو المقدمة لزبائنالخدمات  i3D.netو  Valve Steamراكة تعزز ش **

 

مع  تفاقيتين منفصلتينا وقعت شركة بتلكو، المزود الرائد لحلول االتصاالت الرقمية في البحرين، المنامة، البحرين:

وستتمكن . i3D.netو  Steam Valve Corporation وهممن مزودي محتوى األلعاب  شركتين رائدتين

 منخفضة انتظارمدة  أفضلوتقديم  على الصعيد المحلي تعزيز تجربة األلعابمن الجديدة،  تفاقياتتلك اال بتلكو، عبر

 لعمالئها.

 التي تحتوى علىاإلنترنت  شبكة أكبر منصة ألعاب علىحدى إ Steam Valve Corporationُتعد شركة 

ناحية أخرى يتخصص ومن  .أيضا   بتلكو ومعبعضهم مليون مستخدم نشط مع  35بط أكثر من رتو لعبة 15,000

عبر  ألعاب الفيديو في مجال منخفضة انتظارمدة توفير ، في الجوائزالحائز على العديد من ، i3D.net موقع

خدمات البنية التحتية عبر اإلنترنت وحلول االستضافة  ذوي الخبرة المهندسين الفنيين هم منيقدم فريقواإلنترنت. 

 .بتلكو من ضمنهامن المنظمات الدولية  عريضةالمدارة لمجموعة 

بقوة في  لالستثمارأن الشركة تسعى  شركة بتلكو المهندسة منى الهاشميالتنفيذي لالرئيس وبهذه المناسبة، قالت 

 توفير أدوات تواصل ذات صلة بجميع قطاعات عمالئها.

تضمن هذه الخطوة توفير نقطة تواصل مباشرة مع منصات األلعاب العالمية للتأكيد على أن بتلكو وأضافت بقولها: "

 ."مملكة البحرينهي شبكة األلعاب األولى في 

و  Steamمع  الحاصلةسعادته بالشراكة  مايكل ستانفورد عنالسيد ومن جهته، أعرب مدير عام وحدة التسويق، 

i3D.net  تقديم أفضل محتوى في العالم بشكل أقرب للعمالء وتوفير مدة تهدف ل والتي المتناميفي مجال األلعاب

 .رائعةمنخفضة لهم للحصول على تجربة  انتظار

عديدة لمجموعة خدمات  i3D.net: "يوفر موقع i3D.netالسيد ستنج كوستر الرئيس التنفيذي لدى والى ذلك، قال 

 وإننابنيتنا التحتية. المتماشية مع عدد كبير من األلعاب  منها جمععبر االنترنت،  ألعاب الفيديوناشرين متنوعة من 

 الشراكة مع بتلكو."كما إننا نرحب بالمحتوى من المستخدم النهائي  تقريبعلى  دوما  نعمل 

 

 التسمية التوضيحية: 

 شركة بتلكو المهندسة منى الهاشميالرئيس التنفيذي ل .1
 مدير عام وحدة التسويق لشركة بتلكو السيد مايكل ستانفورد .2

 

 خبر صحفي



 

 -انتهى  -

 

 صدر هذا البيان الصحفي من قسم العالقات بشركة بتلكو

 من المعلومات، يرجى االتصال على مكتب العالقات العامة بشركة بتلكو على: لمزيد

Public.Relations@btc.com.bh  / Fax +973 17611898 

 

 حول مجموعة بتلكو

وريا في تطور البالد كمركز رئيسي يقع المقر الرئيسي لمجموعة بتلكو في مملكة البحرين. لعبت بتلكو دورا مح

لالتصاالت وتعد اليوم المزود الرائد لالتصاالت، وتستمر في قيادة وتشكيل سوق االستهالك المحلي والسوق 

التجارية لتقنية المعلومات واالتصاالت. حققت بتلكو نموا في األسواق الخارجية عن طريق االستثمار في شركات 

 ت الثابتة والالسلكية. رائدة أخرى في مجال االتصاال

تمكنت بتلكو من توسيع عملها في منطقة الشرق األوسط لتصبح شركة اتصاالت كبيرة ذات استثمارات مباشرة 

منطقة جغرافية هي البحرين، األردن، الكويت، المملكة العربية السعودية، اليمن، مصر،  14وغير مباشرة في 

لمالديف، دييغو غارسيا، وسانت هيالنة، جزيرة أسنسيون، وجزر غيرنسي، جيرسي، جزيرة آيل أوف مان، جزر ا

 فوكالند.

www.batelco.com   

www.batelcogroup.com 
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