
»Fid&You«، حـمـلــة الـوفــ�ء الـجـديــدة ملـركــز الـنـقـديــ�ت املـخـ�صـ�صــة ملـكـ�فــ�أة 

الأداء بـ�لـبـطـ�قــة الـبـنـكـيــة

• حملة توا�صلية خا�صة بحاملي البطاقات البنكية املغربية. 
• جتهيزات اإلكرتونية، ق�صائم تخفي�صية وق�صائم �صراء مهداة. 

الدار البي�صاء، 17 �صتنرب 2018 - مركز النقديات ي�صاعف من احلمالت الرامية لت�صريع وترية اإزالة الطابع املادي عن 

املعامالت التجارية. ومتثل حملة الوفاء »Fid&You« اأحدث اآلية ي�صعها املركز النقدي ب�صراكة مع العديد من املحالت 

التجارية الوطنية. وهي تروم ت�صجيع امل�صتهلكني املغاربة على اأداء م�صرتياتهم بوا�صطة البطاقة البنكية واال�صتفادة من 

العديد من االمتيازات من حيث االقت�صاد، الب�صاطة واالأمان الذي توفره هذه الطريقة املتطورة.

�ُصرع يف تفعيل حملة »Fid&You« منذ 16 غ�صت 2018، وقد �صملت كافة حاملي البطاقات البنكية املغربية. وهي متثل 

اآلية متميزة وا�صتثنائية باملغرب مبا اأنها ت�صتمل على برنامج للوفاء مفتوح اأمام خمتلف البطاقات البنكية املغربية التي 

.CMI ملركز النقديات TPE تنجز معامالت على االأنرتنيت اأو على جهاز االأداء االإلكرتوين

وهكذا، فمبا�صرة بعد الت�صجيل املب�صط وم�صادقة البطاقة على من�صة مركز النقديات للوفاء )CMI Fidélité(، ي�صرع 

زبناء املحالت التجارية الوطنية يف جتميع نقط الوفاء. وعقب كل معاملة منجزة من طرف الزبون متنح له 5 نقط 

اأيا كان مبلغ ال�صراء. وت�صمح هذه النقط على اخل�صو�ص من حتميل خمتلف ق�صائم التخفي�صية وق�صائم ال�صراء على 

.)www.cmifidelite.ma صفحة احلملة )املحت�صنة على املن�صة املركزية�

املن�صة  امل�صجلني على  االأع�صاء  لفائدة جمموع  بتنظيم قرعة  النقديات  قام مركز  النقط،  وعالوة على نظام جتميع 

االإلكرتونية والذين �صبق لهم اأن اأجنزوا معاملة واحدة على االأقل بوا�صطة البطاقة البنكية عقب ت�صجيلهم بها. وبهذا، 

ي�صبح باإمكان الزبناء الفوز بالعديد من اجلوائز القيمة، والتي من بينها احلوا�صيب املحمولة، لوحات اإلكرتونية وكامريات 

للت�صوير. من املرتقب اإجراء القرعة واالإعالن عن الفائزين نهاية �صهر �صتنرب.

قرابة  بت�صجيل  توجت  والتي   ،»CMI Fidélité« من�صة  جناح  على  املعتمدة  االإبتكارية  الدينامية  هذه  فبف�صل  هذا، 

70000 منخرط ي�صتفيدون يوميا من امتيازات للتخفي�ص، وعقب اإبرامه للعديد من ال�صراكات مع عالمات مغربية 
م�صهورة، يكون مركز النقديات، الفاعل النقدي االأول باملغرب، قد اأكد مرة اأخرى التزامه االأكيد بخدمة واإر�صاء الزبون 

وتطوير منظومة االأداء االإلكرتوين وتعميم ا�صتعمالها مبختلف ربوع اململكة. 
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