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رشيد الطبطبائي لدى تفقده جناح البنك التجاري

رشيد الطبطبائي يتوسط عددا من موظفي »بيتك«

جانب من توقيع االتفاقية

»التجاري« يعرض خدماته المصرفية 
بمعرض الكويت الدولي للعقار 

.. و»بيتك« يطرح خدماته العقارية 
واالئتمانية بالمعرض

»برقان« يبني شراكة 
مع منتجع صحارى - الكويت

يرعى البنك التجاري الكويت���ي معرض الكويت الدولي املقام 
حاليا بأرض املعارض، والذي تنظمه مجموعة توب اكسبو خالل 
الفترة من 9 الى 13 اجلاري، حيث يش���ارك التجاري في انش���طة 
املعرض عبر جناح خاص يضم أهم املنتجات واخلدمات التمويلية 

واملالية التي تلبي احتياجات زائري املعرض.
وأوضح املدير االقليمي بقطاع اخلدمات املصرفية بدر العامر 
أن البنك التجاري يولي اهتماما باملش���اركة في مثل هذه االنشطة 
واالحداث االقتصادية الكبيرة التي تس���تحوذ على اهتمام نسبة 
كبيرة من افراد املجتمع الكويتي، حيث يعتبر هذا املعرض فرصة 
س���انحة لعرض ما لديه من منتجات تتعلق بالقروض بأنواعها 
املختلفة، وغيرها من املنتجات املصرفية التي يوفرها البنك ملختلف 
شرائح املجتمع، باالضافة الى تواجد فريق التسويق لتوفير جميع 

اخلدمات لزوار املعرض واالجابة عن جميع استفساراتهم.
وقد اس���تقبل العامر وكيل وزارة التجارة والصناعة رش���يد 
الطبطبائي خالل جولته التفقدية جلناح البنك، مقدما له ش���رحا 
وافيا ملا يقدمه التجاري م���ن خدمات مصرفية متطورة للعمالء، 
الس���يما ان خدمة العمالء تقف في مقدمة االولويات، وانطالقا من 

الدور الرائد الذي يقوم به البنك.

أش���اد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي بدور 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( وجهوده في املجال العقاري بشكل 
عام ومجال السكن اخلاص، مبديا خالل تفقده جلناح »بيتك« في 
مع���رض العقار الدولي بأرض املعارض تقديره لهذا الدور الرائد، 
وقد استمع إلى ش���رح من موظفي »بيتك« عن اإلجراءات املتبعة 
لتقدمي اخلدمة وفق الش���روط والضوابط ومدى التسهيالت التي 

يقدمها »بيتك« لعمالئه.
ويشارك »بيتك« في املعرض بجناح متكامل جتتمع فيه اخلدمات 
العقارية مع خدم���ات االئتمان واخلدمات املصرفية باإلضافة إلى 
خدمات البيع املباشر مبا يتيح لرواد املعرض احلصول على اكبر 
قدر ممكن من املعلومات عن مجاالت عمل وأنشطة مختلفة يقدمها 
بيتك عن طريق االتصال املباشر مع موظفني مؤهلني ومتدربني على 

مواجهة اجلمهور والرد على االستفسارات وخدمة العمالء.
ويقدم »بيتك« مجموعة من اخلدم���ات العقارية مثل املرابحة 
واإلجارة وخدم���ات التقييم العقاري باإلضافة إلى خدمات أخرى 
حققت ل�»بيتك« على مدى 30 عاما مكانة متميزة، حيث استطاع 
مساعدة نحو 30 ألف أسرة كويتية للحصول على املسكن املناسب 
بشروط وتسهيالت مناسبة، فيما يعد جهدا متميزا للمساهمة في 

احلد من تفاقم األزمة اإلسكانية.

أعلن بنك برقان عن توقيع ش����راكة جديدة وحصرية مع منتجع 
صحارى الكوي����ت ليقدم من خالل هذا التع����اون لعمالء في خدمات 
برمييير املصرفية واخلدمات املصرفية اخلاصة املزيد من اخلصومات 

والعروض احلصرية واملزايا.
وعن هذه الش����راكة اجلديدة، يقول س����يمون كليمينتس، رئيس 
قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد: »ان هذا العرض هو جزء من جهودنا 
املس����تمرة لنقدم لعمالئنا املزيد من اخلدم����ات ذات القيمة املضافة، 
والكثي����ر من املزايا كثمرة للعالقة املصرفية بيننا. وقد قمنا في هذه 
السنة بتوفير الكثير من العروض اخلاصة واخلصومات من العديد 
من الش����ركات التي بنينا معها ش����راكات لنقدم لعمالئنا في خدمات 
برمييير املصرفية واخلدمات اخلاصة خصومات وعروضا أكثر تعبر 
عن اهتمامنا باختياراتهم ومنحهم فرص التوفير«. وتعد هذه الشراكة 
اجلديدة واحدة من مجموعة من العروض والشراكات التي قدمها البنك 
بالتعاون مع العديد من الش����ركات واملؤسسات بهدف توفير عروض 
وخصومات نوعية ترضي عمالء خدمات برمييير املصرفية. وسيكون 
مبوجب هذا العرض من حق عمالء البنك من حاملي بطاقات بنك برقان 
البالتينية أن يحصلوا على خصم 20% عند االشتراك بعضوية نادي 
الغولف في منتجع صحارى � الكويت، وخصم 15% عند استئجار فيال 
داخل املنتجع. ويستمر العرض حتى 31 ديسمبر 2009. وكان خدمات 
برمييير املصرفية قد مت إطالقها في العام 2007 كجزء من استراتيجية 
البنك اجلديدة في قطاع اخلدمات املصرفية الفريدة. ويتم خدمة كل 
عميل في شريحة برمييير عن طريق مسؤول خدمة مصرفية شخصي 
يتميز بكفاءة وخبرة عالية ويعمل على خدمة العميل بأرقى مستويات 
اجلودة، ويطلع العميل باستمرار على العروض واخلدمات واملنتجات 

التي تلبي احتياجاته املالية واملصرفية.


