بدجت السعودية أفضل شركة تأجير سيارات بالشرق األوسط وشمال إفريقيا للعام السابع على التوالي
حصلت الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) على جائزة أفضل شركة تأجير سيارات بمنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا للعام السابع على التوالي وذلك خالل فعاليات حفل معرض سوق السفر العربي بدبي لمنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ( )MENA TRAVEL AWRADSلعام 3102م.
وحصول بدجت السعودية على هذه الجائزة للعام السابع على التوالي تأكيداً لريادتها في مجال خدمات النقل وخاصة تأجير
السيارات بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .فالشركة تعمل دائما ً على تطوير خدماتها بما يلبي رغبة العمالء المختلفة
عالوة على دورها في خدمة مجال النقل على الطرق البرية داخل المملكة العربية السعودية من خالل توسعها في هذا
النشاط بانشاء شركة جديدة تعمل بمجال النقل الثقيل ومجال نقل البضائع على الطرق البرية.
وقد انهت الشركة عام 3103م بأسطول من مختلف أنواع السيارات يزيد عن الـ  31ألف سيارة عالوة على مواقع التأجير
المنتشرة بكافة أنحاء المملكة والتي تتعدي الـ  01موقع لضمان تقديم خدماتها ألكبر عدد من العمالء.
وهذه الجائزة إن دلت على شئ فإنما تدل على جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها بدجت للجمهور فمن المعروف أن جائزة
مينا ترافيل السياحية تتم عن طريق االختيار من قبل الجمهور المستفيدين من الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة
بمجال تأجير السيارات الختيار أفضلها .وحصول بدجت السعودية على هذه الجائزة للعام السابع على التوالي ما هو إال
انعكاس لثقة عمالئها بالخدمات المقدمة وكفاءة وجودة المنتج الذي تقدمة الشركة للجمهور.
والجدير بالذكر أن معرض سوق السفر العربي يقام سنويا ً ويتم خالله العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض ومنها تسليم
الجوائز ألفضل الشركات العاملة بالسياحة أو التي تقدم الدعم لكافة الخدمات السياحية بمنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا.
وقد تسلم جائزة الحفل هذا العام عن بدجت السعودية الرئيس التنفيذي للشركة أ /فواز عبد هللا دانش والذي أكد على
سعادته بالثقة التي يمنحها العمالء للشركة من خالل الحصول على هذه الجائزة وأن هذه الثقة تضع إدارة الشركة دائما ً
أمام تحديات جديدة للعمل على تلبية رغبة العمالء ولتكون الخدمات المقدمة من الشركة على مستوى ثقة العميل ببدجت
السعودية من خالل الجودة والكفاءة معربا ً عن وعده لعمالء بدجت السعودية بتقديم المزيد خالل الفترة القادمة بما يتناسب
ومكانة بدجت السعودية كونها أكبر الشركات صاحبة امتياز على مستوى بدجت في العالم.

