
 

 

 

 البيان الصحفي

 جائزة أفضل خدمة عمالء للشرق األوسط وشمال أفريقيا

 beIN  تحصد على جائزة Frost & Sullivan   لخدمة التلفزيون المنزلي المدفوع 

   

 2017  يونيو 8الدوحة، قطر 

الترفيهية على جائزة أفضل "خدمة تلفزيونية مدفوعة للشرق األوسط وشمال   beINحصدت شبكة قنوات  

 الذي أسدل عليه الستار في دبي. Frost & Sullivan  2017أفريقيا" خالل مهرجان فروست آند سوليفان 

وعة بجودة اإلعالمية التي تقدم أفضل الخدمات والمعايير والخبرات الحصرية والمتن  beINمنحت الجائزة لشبكة 

 في تقديمها أفضل عروض أفالم هوليوود 
ً
 الفتا

ً
عالية  لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وحققت نجاحا

 الترفيهية،  وتغطية األحداث الرياضية الكبرى، ومحتوى األطفال بلغات متعددة.

درجة التي تقيس  360 منهجية البحث في تقديم وجهة نظر Frost & Sullivanتتبع جائزة فروست آند سوليفان 

 مستوى التحديات واالتجاهات والمحتوى.

أن مجموعة  Frost & Sullivanوبهذا الصدد، قالت السيدة فيديا ناث مديرة األبحاث الرقمية لوسائل االعالم في 

beIN  ليزية كلخدماتها ترفيهية باللغتين اإلن صنعت خطوة جريئة خالل العامين الماضيين من خالل توفيرها

 والعربية باإلضافة إلى أسعار في متناول الجميع. 

حققت مكانة   beIN، أن شبكة   beINلمجموعة  تنفيذي لقطاع اإلبداع والترويجد محمد البدر المدير الوأضاف السي

 تحت منافسة قائمة على أولويتها 
ً
مهمة في مجال خدمة التلفزيون المدفوع في اآلونة األخيرة، وصنعت انجازا

 تحدياتها المتجددة لتقديم األفضل. beINرضاء العمالء، كما ستواصل إ

 إلى تحقيق رؤية رائدة في صناعة المحتوى اإلعالمي وبث الحقوق الحصرية في مجال   beINتحرص شبكة 
ً
دائما

 التكنولوجيا واالبتكار لصالح شبكات وسائل اإلعالم العالمية . 

 -انتهي-

 

 

 



 

 

 

 اإلعالمية   beIN حول مجموعة   

beIN   ( وفرنسا، إسبانيا والواليات  24هي شبكة قنوات عالمية متنوعة  تبث محتواها وبرامجها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، )دولة

 .المتحدة األمريكية، وكندا، وإندونيسيا، والفلبين، وهونغ كونغ وتايلند وأستراليا

 

وريات واألحداث الرياضية المتنوعة في العالم، منها بطولة كأس العالم لكرة القدم ، وعدد من أبرز الدوريات حقوق أهم الد beIN وتملك شبكة قنوات 

وري ليغا باإلضافة إلى داألوروبية لكرة القدم، كالدوري اإلنكليزي الممتاز، والدوري اإلسباني والدوري اإليطالي، والدوري الفرنسي، والدوري األلماني البوندس

وروبا وكأس األمم اإلفريقية . وتشمل قائمة المنافسات الرياضية التي تنقلها الشبكة، بطوالت التنس من ضمنها بطولة فرنسا المفتوحة، أبطال أ

ا وسباقات السيارات ومنها رالي داكار، وسباقات الدرجات الهوائية وأهمه NBAوبطولة أمريكا المفتوحة، ودوري رابطة محترفي كرة السلة األمريكية 

 .طواف فرنسا، وعدد من أهم بطوالت الرجبي في العالم، والعديد من مسابقات كرة اليد، وألعاب القوى وغيرها من الرياضات

 

من أي مكان وفي أي وقت أوعبر CONNECT  الذي يتيح مشاهدة كل الباقات الرياضية عبر خدمات beIN ويمكن الوصول إلى كل تلك الرياضات عبر تطبيق 

   يسيفر المتطورةأجهزه االر

 

beIN  وأهم األفالم والمسلسالت والرسوم المتحركة من مختلف  شهرتقدم أيضا مجموعة مميزة من أضخم اإلنتاجات الترفيهية التي تشمل على أ

 التي أضيف إليها قناتي "براعم" و "ج" لألطفال، الحصرية  بقاع العالم ، وذلك من خالل العديد من القنوات 

 

   :اإلعالمية ، يرجى االتصال ب  beINلمعلومات حول مجموعة لمزيد من ا 

    المركز اإلعالمي

  44577419 974+ هاتف رقم: 

  mediaoffice@bein.netالبريد اإللكتروني
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