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365.bank bude celé leto na Tyršáku
Nadrozmerná hojdačka s výhľadom na Bratislavský hrad, ale aj športové
a zábavné aktivity, súťaže a workshopy. 365.bank si pre svojich klientov, ale
aj pre všetkých návštevníkov mestskej pláže Tyršák pripravila pestrý program,
zľavy a ďalšie výhody, s ktorými si môžu užiť leto v meste.
V piatok 19. júna otvorila svoje brány úplne nová mestská pláž na Tyršovom
nábreží. Oddychový priestor nachádzajúci sa medzi Divadlom Aréna
a Starým mostom prinesie až do konca septembra viacero možností, ako
stráviť letné dni v Bratislave. Volejbalové, tenisové a futbalové ihrisko, pláž
s bielym pieskom a barom, ako aj kultúrne podujatia a ďalšie sprievodné
aktivity čakajú na každého návštevníka.
365 banka, ako jeden z partnerov Tyršáku, pripravila workshopy s hudobnou
a ekologickou tematikou, nebude chýbať ani turnaj v stolnom futbale
a pravidelné cvičenie jogy. Neprehliadnuteľným „photo pointom“ je aj
nadrozmerná hojdačka vo farbách banky, vďaka ktorej si každý užije nielen
krásnu bratislavskú panorámu, ale bude sa môcť aj zapojiť do súťaže o vecné
ceny.
„Vo food zóne a drink zóne môžu návštevníci platiť bezhotovostne kartou,
mobilom alebo hodinkami. Naši klienti môžu využiť aj 10 % zľavu na nákup
nápojov a pripravujeme aj 50 % zľavu na požičanie kolobežky Bolt, ktoré im
vyplatíme vo forme cash backu. Samozrejmosťou je výber hotovosti z
bankomatu, ktorý je umiestnený priamo v areáli,“ vymenúva Linda Valko
Gáliková, PR manažérka 365.bank.
Súčasťou mestskej pláže je aj detská zóna s viacerými atrakciami, ale aj
samostatná koncertná zóna, ktorá vytvorí priestor pre viaceré slovenské
kapely a dídžejov. Vstup na pláž aj na všetky športoviská je bezplatný.
O 365 bank:
Sme banka pre dnešných ľudí. Veríme, že súčasné technológie nám umožňujú byť pre klienta naozaj užitočnými.
Stačí len zapnúť si smartfón. Preto na Slovensko prinášame bankovníctvo, ktoré je postavené na princípe „mobile
first“. V centre všetkého, čo robíme, je klient. Bankovníctvo budujeme tak, aby bolo preňho jednoduché, príjemné
na používanie a inteligentné. Našou ambíciou je byť takou bankou, ktorú budete chcieť používať každý deň. Viac
na www.365.bank
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