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Citi Handlowy z nowym 

programem #CitiSmile 
 

Citi Handlowy postanowił podziękować swoim klientom za 

aktywne korzystanie z kart kredytowych i ruszył z autorskim 

programem lojalnościowym #CitiSmile. To jedyny w Polsce tego 

typu program na rynku bankowym, w ramach którego klienci 

otrzymują podziękowanie od banku w formie drobnych, ale 

starannie dobranych benefitów, m.in. biletów do kina, 

voucherów na kawę, zaproszeń na niecodzienne wydarzenia 

oraz innych drobnych upomników. Bank chce objąć programem 

do końca 2017 roku 100 tys. posiadaczy kart kredytowych. Bez 

rejestracji, podawania danych, zbierania punktów - klienci 

doceniani są jedynie za używanie karty kredytowej. 

Citi Handlowy zainicjował program w czerwcu 2016 r. 

zapraszając jednorazowo klientów na pokaz oskarowego filmu 

Alejandro Gonzalez Iárritu "Zjawa" podczas inauguracji 

Filmowej Stolicy Lata. Bank przygotował dla swoich gości 

specjalną strefę z leżakami i fotobudką, której towarzyszyło 

hasło #CitiSmile. 

Obecnie program będzie rozwijany, a liczba atrakcji i objętych 

progamem osób będzie rosła. Od października do końca roku aż 

4 tys. klientów może zostać zaskoczonych wiadomością SMS, że 

jedna z ich transakcji zostanie objęta cash-backiem. 

Citi Handlowy planuje rozwijać swój autorski program i objąć 

nim ponad 100 tys. klientów do końca przyszłego roku. Rusza 

też kampnia promocyjna w mediach społecznościowych i 

bezpośrednia komunikacja do klientów na temat zalet 

programu. 

Oprócz CitiSmile posiadacze kart wydawanych przez bank mogą 

także korzystać z Programu Rabatowego, który oferuje zniżki 

nawet do 50% w ponad 4800 punktach usługowo-

sprzedażowych w całej Polsce. To pierwsza i jedna z 

największych jeśli chodzi o liczbę partnerów oraz miejsc 
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inicjatywa tego typu w Polsce. Klienci Citi Handlowy mogą z 

nich korzystać przez cały rok. Oprócz regularnych rabatów, 

posiadacze kart kredytowych mają dostęp do wyjątkowych 

okazji, tzw. gorących ofert. To limitowane w czasie specjalne 

promocje i zniżki w wybranych punktach.   

źródło: http://familybank.pl 
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