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MILLENNIUM BCP DISTINGUIDO NOS EUA
COMO UM DOS MELHORES BANCOS
MUNDIAIS NA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

Millennium bcp foi o único
Banco europeu a ser
distinguido

O Millennium bcp foi distinguido como um dos “Best in Bank Customer
Experience for 2017”, na cerimónia organizada pelo Networld Media Group, que
se realizou em Chicago. O Millennium bcp foi o único Banco europeu a receber o
Prémio.

Júri destacou o ambiente
moderno e próximo das
sucursais Millennium bcp

A organização destacou o "ambiente moderno e próximo” das novas sucursais do
Millennium bcp, com enfoque na “aposta tecnológica e nos espaços abertos que
fazem de uma ida a uma sucursal bancária uma experiência bastante agradável”,
referiu o júri.

Prémios “Best in Bank
Customer Experience” são
organizados pelo Networld
Media Group

Organizado pelo Networld Media Group, os “Best in Bank Customer Experience
Awards” distinguem os Bancos e as fintech com as melhores sucursais e/ou
tecnologias inovadoras que contribuem para a melhoria da experiência do
cliente.
Os vencedores são selecionados por um painel que inclui os editores da ATM
Marketplace e Mobile Payments Today, além de analistas e consultores do setor.
É mais um prémio internacional que distingue o Banco entre muitas instituições
internacionais, depois de, em maio deste ano, o Millennium bcp já ter sido
premiado pela consultora norte-americana Celent enquanto “Model Bank 2017”
pela transformação que tem vindo a realizar em Portugal nas novas sucursais.
Para
mais
informações
sobre
https://networldmediagroup.com/.
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.,
a public company (sociedade aberta)
having its registered office at Praça D. João I, 28, Oporto,
registered at the Commercial Registry of Oporto,
with the single commercial and tax identification number
501 525 882
and the share capital of EUR 4,268,817,689.20
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