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الراعي الرسمي ألول جوائز للمطاعم عبر قنوات  "بنك دبي التجاري "
 جتماعيةالتواصل اال

لعام  Restaurant Buzz جوائزعن رعايته ل( CBD) التجاري  دبي بنكأعلن  :5102 فبراير 11 بي،د
الجوائز، هذه  وتهدف .اإلمارات دولة في جتماعيةقنوات التواصل االأول جوائز للمطاعم عبر  وهي ،5102

االجتماعية القائمة على تطبيق وموقع إلكتروني خدمة اكتشاف المطاعم التي يجري تنظيمها من قبل 
RoundMenu،  وفير تقييمات محايدة للمطاعم الموقع اإللكتروني المختص بتوFooDiva ،إلى تكريم 

حصرًا  جوائزلل التصويتويمكن للجمهور . الجمهوراستنادًا لتصويت  االجتماعية للمناسبات المطاعم أفضل
 عن اإلعالن وسيتم. 5102 فبراير 01هو يوم  لتصويتوتويتر، علمًا بأن آخر موعد ل فيسبوكمن خالل 

 .وجيزة فترة بعد االجتماعيةعبر قنوات التواصل  الفائزين

 رعايتناتأتي : "في بنك دبي التجاري  الرقمية القنوات رئيس انولوبولوس،أشيليفس م قالفي هذه المناسبة، و 
عبر  أوسع نطاق على اإلماراتي والمجتمعتفاعلنا مع العمالء  عزيزتب المتمثل هدفناتماشيًا مع  الجوائزلهذه 

والتي أطلقنا في إطارها كاًل  ،‘االبتكار طريق خارطة’ مع أيضاً هذه  مشاركتناكما تنسجم . القنوات الرقمية
. فيسبوكفرع على  أولو  ،الشخصية المالية إلدارةل أداة أولو  المنطقة، فية افتراضي مساعدنظام  أولمن 
 الخدمات مجال في السوق  في رائدة شركةباعتبارنا و  ،متنوعة منصاتبر ع عمالئنا إشراك أهمية ندرك نحن

 جديدة طرق ب االجتماعيةوّظف قنوات التواصل ي الذي الحدث هذا لرعاية متحمسون  نحن الرقمية، المصرفية
 ".ومبتكرة

 مما اإلنترنت، برع المعامالت تبسيطفي اإللكترونية  المصرفيةبنك دبي التجاري  خدمةوقد أسهم تجديد 
 مؤخراً ه البنك أطلقالذي  فيسبوككما يتيح فرع . البنك مع الرقمية المعامالت إجراء العمالء على ليسهّ 

جراء و  حساباتال عرض مثل ،اإلنترنت عبر اليومية المصرفية احتياجاتهم إدارةبنك دبي التجاري  لعمالء ا 
 من المنطقة فيالخدمة  هذه قدمي يذال الوحيد البنكوتجدر اإلشارة إلى أن بنك دبي التجاري هو . المعامالت

 .العالم في فقط بنوك ثالثةبين 

 -انتهى-
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 :نبذة عن بنك دبي التجاري 

، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على 0191تأسس البنك في دبي، اإلمارات العربية المتحدة في عام 
لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، جدير بالذكر أن البنك مملوك بالكامل . لوائح التداول في سوق دبي المالي

موظف  0,011يعمل في البنك حوالي (. ICD)٪ من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي لالستثمار 51بما في ذلك 
وهو يقدم مجموعة واسعة من . ٪ منهم من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة10جنسية مختلفة،  91من 

التقليدية واإلسالمية لعمالئه من الشركات والمؤسسات واألفراد، من خالل شبكة فروع المنتجات والخدمات المصرفية 
وعالوة على ذلك يتمتع البنك بشبكة واسعة من أجهزة الصراف اآللي وأجهزة . مكاتب نقد 9فرعًا و  59تضم 

 .جهاز 511اإليداعي النقدي يبلغ عددها 
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