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 طيران الخليج شركة بتلكو تعلن عن تجديد اتفاقية الشراكة مع 
 

وذلك لمدة  ،الناقلة الوطنية لمملكة البحرين مع طيران الخليجالشراكة تجديد اتفاقية عن شركة بتلكو، اعلنت  :البحرين المنامة،
على عدد من المميزات الحصرية  وأعضاء نادي الدانة هذه االتفاقية، سيحصل زبائن بتلكو المميزينسنوات قادمة. وبموجب  3

 والتي تشمل استحقاق أميال "فالكون فالير" أو المسافر المتميز لدى طيران الخليج عند دفع فواتير حسابات بتلكو.
 

 السيد فينسنتو شركة بتلكو، في  عام قطاع المستهلكين مدير ،نعبد الرحمالسيدة مها من قبل مؤخرًا وقد تم توقيع هذه االتفاقية 
  .في المقر الرئيسي لشركة بتلكو في منطقة الهملةوذلك  ،شركة طيران الخليجفي كوست، رئيس القطاع التجاري، 

 
 ويكافئهم مقابل والئهم للشركةوذلك ليضم كبار زبائن شركة بتلكو  2005أن نادي الدانة قد تم إنشاؤه منذ العام والجدير بالذكر 

حيث يحصل الزبائن على أميال المسافر المتميز عند  .بعدد من المزايا الحصرية ومنها أميال "فالكون فالير" من طيران الخليج
 دفع فواتير حساباتهم.

 
حيث سيحصل الزبائن على أميال المسافر المتميز عند دفع  ،المميزين زبائنهالكما أعلنت بتلكو عن طرحها لباقة طيران الخليج 

 دينار بحريني شهرًيا. 5في باقة طيران الخليج بقيمة  عند اشتراكهموذلك  ،فواتير حساباتهم
 

ان الخليج تجديد شراكتنا مع طير نحن سعداء للغاية ب" عام قطاع المستهلكين مدير نوبهذه المناسبة قالت السيدة مها عبد الرحم
ئد ذات بشكل كبير جهودنا لتقديم فوا تدعم والتيمن أجل مواصلة تقديم امتيازات طيران الخليج المتميزة ألعضاء نادي الدانة. 

  ". زبائننا الكرام واالرتقاء بتجربةقيمة 
 

في تعقيبه على توقيع االتفاقية، قال السيييييييد كوسييييييت "يسييييييعدنا التعاون مع بتلكو مجددًا من خالل تجديد هذه االتفاقية، حيث أننا 

ن من خدماتنا في طيران الخليج ونعزز من تجربة السييييفر لدى  نخطو بها  بتلكو؛ وهي مبادرة اسييييتراتيجية زبائنبتعاوننا هذا نحسيييين

 بيان صحفي



ناتج عن بتلكو االسيييتمتاع بهذا العرل الرائع ال زبائنلخليج الناقلة المختارة للسيييفر. أتمنى لجميع خطوة أخرى نحو جعل طيران ا

 هذا التعاون."

س في شركة بتلكو، والسيد فينسنت كوست، رئي عام قطاع المستهلكين مدير ،نالسيدة مها عبد الرحم التعليق على الصورة:
 القطاع التجاري، في شركة طيران الخليج أثناء توقيع االتفاقية.
 –انتهى-

 
 بتلكو بشركة والتسوقية المؤسسية االتصاالت قسم من الصحفي البيان هذا صدر

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

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

 

 حول مجموعة بتلكو

يقع المقر الرئيسي لمجموعة بتلكو في مملكة البحرين. لعبت بتلكو دورا محوريا في تطور البالد كمركز رئيسي لالتصاالت وتعد 
تصاالت، وتستمر في قيادة وتشكيل سوق االستهالك المحلي والسوق التجارية لتقنية المعلومات واالتصاالت. اليوم المزود الرائد لال

 حققت بتلكو نموا في األسواق الخارجية عن طريق االستثمار في شركات رائدة أخرى في مجال االتصاالت الثابتة والالسلكية. 

 سط لتصبح شركة اتصاالت كبيرة ذات استثمارات مباشرة وغير مباشرة فيتمكنت بتلكو من توسيع عملها في منطقة الشرق األو 
منطقة جغرافية هي البحرين، األردن، الكويت، المملكة العربية السعودية، اليمن، مصر، غيرنسي، جيرسي، جزيرة آيل أوف  14

 مان، جزر المالديف، دييغو غارسيا، وسانت هيالنة، جزيرة أسنسيون، وجزر فوكالند.

 

www.batelco.com   
 

 شركة طيران الخليج

َست شركة طيران الخليج ، لتصبح بذلك واحدة من أول شركات الطيران 1950في عام  -الناقلة الوطنية لمملكة البحرين  - تأسَّ

دولة مع نهاية  26مدينة فى  47التجارية في منطقة الشييرق األوسييط، وهي اليوم ناقلة تجارية عالمية هامة سييتسييير رحالتها إلى 

 . 2018العام 
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دول شيييييرق اوسيييييطية، باوجيييييافة إلى وجهات مختارة في شيييييبه القارة الهندية  10تقدم شيييييركة طيران الخليج رحالت مزدوجة الى 

طائرة من أحدث  34وأوروبا؛ وذلك عبر مركزها الرئيسييييييييييييي في مطار البحرين الدولي. ويخدم الناقلة حاليًا أسييييييييييييطول يتأل  من 

 787طائرات بوينغ من طراز  5، 2018الطائرات التي تتنوع بين الكبيرة والصييييييييييييييغيرة الحجم. وقد اسييييييييييييييتلمت الناقلة في عام 

طائرات  4دريمالينر و  787طائرتين بوينغ  2019. وسييييييييييييتسييييييييييييتلم الناقلة في A320neoدريمالينر وطائرة إيرباص من طراز 

وسييييييشيييييهد األسيييييطول الجديد لطيران الخليج عهد جديد وذلك من خالل تعزيز منتجاتها والرفع   . A320neoإيرباص من طراز 

تميز الخدمات والمنتجات التي تقدمها الناقلة على متن طائراتها بالجودة العالية والتجديد والتفرُّد مع من مسييييييييييييييتوى خدماتها. وت

االلتزام بالمحافظة على طابع الضيافة العربية األصيلة التي تشتهر بها. كما تلتزم طيران الخليج من خالل ريادتها فى الصناعة 

 ات مسافريها.بتطوير منتجاتها التى تعكس احتياجات وتطلع

 

تعمل شييركة طيران الخليج على ربط مملكة البحرين بالعالم، وتعتبر واحدة من اهم االصييول االسيياسييية للبنية التحتية، ودافع قوي 

لالقتصيييييييييييييييياد الوطني لمملكيية البحرين. مع تطبيق الهييات  المحمول وبرنييامج التوق  في البحرين. تعزز طيران الخليج البحرين 

 لم مع اطالقها الجديد لتطبيق الهوات  الذكية واطالق باقاتها للتوق  في البحرين.كوجهة سياحية للعا

 

منذ بدايته التاريخية في العام  1الفورموال  –شركة طيران الخليج هي الراعي الرسمي لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 

لخليج هي الناقلة الرسييمية لمعرل البحرين الدولي للطيران في الشييرق األوسييط. كما أن طيران ا 1كأول سييباق للفورموال  2004

 الذي يقام كل عامين على أرل المملكة.
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