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Citibank představila nový design svých webových stránek
PRAHA – Citibank Europe plc v České republice spustila nový design svých webových
stránek, které se řídí globálním designem Citi. S novým webem banka přichází v době,
kdy slaví celosvětově 200leté výročí svého působení.
Tento design prošel v České republice tříměsíčním testovacím obdobím. Průběžný
průzkum zaznamenal velmi pozitivní ohlasy ze stran zaměstnanců a především klientů
Citibank Europe plc a ukázal, že nový vzhled je vnímán jako velmi příjemný a lidský.
Oblíbenost mezi klienty potvrzuje i navýšení počtu online žádostí o finanční produkty.
„Věříme, že nový design webu bude pro klienty přehlednější a ulehčí jim vyhledávání
informací o produktech a službách, které Citibank nabízí,“ říká Jan Horák, manažer pro
online komunikaci pro region střední Evropy v Citibank.
Změnu vzhledu zaznamenaly hlavní stránky všech tří podkategorií webu: osobní
bankovnictví, Citigold a firemní bankovnictví. Přihlašování do internetového
bankovnictví je přesunuto na levou stranu domovské stránky. Nové webové stránky se
vyznačují především jednotností, jednoduchostí a Citibank také očekává, že podpoří
prodej jejích produktů a služeb.
Navštivte naše nové stránky na www.citibank.cz.

###
Citi
Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů
a podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím
širokou řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního
a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a wealth managementu.

Pro více informací navštivte www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog:
http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva se sídlem Dublin, North Wall
Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou
obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem
na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 a je spřízněnou společností Citigroup, Inc.
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