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Burgan Bank Concierge Service

LUXURY IN A CARD

24/7 CONCIERGE & PERSONAL ASSISTANT
General inquires | General information
Governmental information | Finding phone numbers 
and addresses
Searching and finding products | Catering services and 
food orders | Online shopping
Spa and beauty recommendations and reservations

RESERVATIONS
Priority in restaurants and lounges reservations

PHONE SECRETARIAL
Manage your calendar, schedule meetings and 
appointments



Burgan Bank Concierge Service

ANYTHING...
ANYWHERE...
ANYTIME...



Burgan Bank Concierge Service

REMINDER 
Special occasions “Birthdays, Anniversaries, etc”. 
Appointments
Special events | Your daily errands

FLOWERS AND GIFT ORDERS
Anniversary gifts and flowers | New jobs congratulations 
New born child gift and flower | Birthday gift and flower

Occasion’s gifts and flowers “Mother’s day, Eid, Haj, etc”. 
Get Well gifts and flowers
Thank you gifts and flowers

VISA APPLICATION
Filling the visa application form 
Applying for preferred visa | Taking appointment
Sending reminder to client

IT’S A BEAUTIFUL JOURNEY 
TO JOIN

ELEGANCE...
VALUE...
EXCELLENCE 
AND
PERFECTION



Burgan Bank Concierge Service

SMOOTH LIFESTYLE

HIRE AND RENTAL
Car hire | Chauffeur | Stretched limo
Limo | Private jets | Yachts Charters | Helicopter

PROPERTIES
Villas | Apartments | Commercial
Lands | Machines | Private islands

ASSISTANT AND CLASSIFIED
Decoration | Painting
Handymen | Movers | Gardener



Burgan Bank Concierge Service

TRAVEL ARRANGEMENTS
Flight tickets | Train tickets | Cruises
Bookings for hotels, chalets, service apartments, villas, 
resorts, etc.
Transportations | Tour packages
Journeys | Bespoke experiences

SPORTS, THEATRE AND CONCERT TICKETS
Formula 1 | Tennis championships | Golf | Horse racing
Football tickets to “FIFA World Cup, Champions League,
La Liga, Serie A, Premier League, etc”.
Rugby | Basketball | WWE | Boxing | Cricket
Concert tickets | Theatre tickets

PLAN AND ARRANGE YOUR 
HOLIDAY AND BUSINESS 
TRAVEL

24/7 YOUR 
WISHES
IS OUR 
COMMAND



Burgan Bank Concierge Service

RED CARPET EVENTS
Cannes film festival | Oscar’s academy awards
Grammy awards | Cairo film festival
Dubai cinema film festival  | Movie premier

IT’S ALL ABOUT YOU

FASHION WEEKS
London fashion week | Milan fashion week
New York fashion Week | Paris fashion week

PLAN AND ARRANGE YOUR GENERAL AND 
FAMILY EVENTS
Graduation events | Birthday events | Baby shower
Occasional events | Open day
Business lunch and dinner | Gala dinner

LUXURY IS 
SPENDING
MORE TIME
WITH
FAMILY



Burgan Bank Concierge Service

CORPORATE EVENTS
Conferences | Seminars | Meetings
Team building events | Press conferences

Networking events |  Incentive events
Board Member events | Award ceremonies
Lunch & Dinner parties | Opening ceremonies

OPPORTUNITY FOR 
COMFORT

GLOBAL 
SERVICES 
WITH A LOCAL 
FLAVOR

24/7 MESSENGER SERVICE
Governmental services | Attestation and notary service 
Car servicing and delivery
Invoice collection and delivery
Installment, payments, passport, license, etc.
Medical insurance renewal 
Car insurance | Travel insurance | Cash & Bank
deposits | Food delivery
Gifts, flowers and chocolate delivery | Grocery shopping

* Any required extra services



Burgan Bank Concierge Service

Airports Services
Access for more than 850 Luxurious VIP lounges in 
major airports around the world.
Discount for more than 1000 restaurants and cafes 
located in major airports around the world.
Discounted treatments offered in more than 100 global 
airport spas.

LIMO SERVICE
Airport drop and pickup | School | Weddings
Luxurious transportation
*Any personal or professional transportation needs

VALET PARKING
Salhiya Mall
The Assima Mall
360 Mall
Bloomingdales – 360 Mall
The Avenues Mall
Al Kout Mall
Al Tijaria Tower
Royale Hayat Hospital

A MISSION TO MAKE YOUR 
DAILY LIFE EASY

MEET AND ASSIST ARRIVALS AND DEPARTURES
Welcoming reception at gate | Providing fast track 
service through immigration, ”assistance in issuing visa
if necessary”

Escorting from the lounge to the boarding gate and
vice versa

ROAD ASSISTANCE 24/7
Vehicle towing | Fuel refilling | Flat tire change 
Battery boost | Quick repair | Oil change | Car wash
Car replacement

SERVING 
LIFESTYLE 
EXPERIENCE



Burgan Bank Concierge Service

PERSONAL SHOPPER
Finding clothing or products on your behalf
”Our personal shopping service saves 
your precious time. We base each fashion 
purchase and recommendation on your 
style preferences”.

MY BOX AND ONLINE SHOPPING
Postal address in UAE, USA, UK,
Canada and China.

EXCLUSIVE LIFESTYLE



Burgan Bank Concierge Service

365 DAYS WITH YOU

To enjoy this service, please call Burgan Bank Concierge
at +965 22969960 for registration.

A truly remarkable experience awaits you.

365 يــــوم مــعــك

خـدمـــات كـونسيرج بنـك بـرقـــان

لإلستمتاع بهذه الخدمات،
يرجى اإلتصال على 22969960 965+ لتسجيل بياناتك.

تـــجــــربـــة رائـــعــة فـــي انــتـظـــارك.



خـدمـــات كـونسيرج بنـك بـرقـــان

نمط حياة حصري

المتسوق الشخصي
البحث عن المالبس والمنتجات المطلوبة نيابة عنك 

"تمكنك خدمة التسوق مع المتسوق الشخصي
من الحفاظ على وقتك الثمين. نحن نلبي كل 

توصيات عمليات الشراء والتسوق بناء
على ذوقك الخاص".

المساعدة بالتسوق
توفير مصممين شخصيين ومصففي الشعر

والمكياج.

خدمة ماي بوكس والتسوق
عبر اإلنترنت

عنوان بريدي في دولة اإلمارات العربية
المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية،

والمملكة المتحدة، وكندا، والصين.



اإلستقبال والمساعدة للقادمين 
والمغادرين

اإلستقبال من البوابة، توفير خدمة المسار السريع، المساعدة 
في إصدار التأشيرات إذا لزم األمر.

مرافقة من صالة اإلنتظار إلى بوابة الصعود للطائرة والعكس.

خدمة المساعدة على الطريق 7/24
سحب أو نقل السيارة | تعبئة الوقود | تغيير اإلطارات 

إعادة شحن البطارية | إصالحات سريعة | تبديل زيت
غسيل السيارة | سيارة بديلة

نقــدم
نمــط حيـــاة

عصـــري

خـدمـــات كـونسيرج بنـك بـرقـــان

مهمتنا أن نجعل أمور حياتك 
اليومية سهلة وبسيطة

خدمات المطارات
الدخول ألكثر من 850 صالة من الصاالت الفاخرة لكبار الزوار بالمطارات 

الرئيسية حول العالم.
خصومات في أكثر من 1000 مطعم ومقهى داخل المطارات 

الرئيسية حول العالم.
خصومات مقدمة بأكثر من 100 سبا داخل المطارات الرئيسية

 حول العالم.

خدمات الليموزين
التوصيل من وإلى المطار | المدارس | حفالت الزواج | التنقل الفاخر

*أي من احتياجات التنقل الشخصية أو المهنية

خدمة ركن السيارة
مجمع الصالحية
مجمع العاصمة 

مجمع 360
بلومنغديلز 360

مجمع األفنيوز
مجمع الكوت 

برج التجارية 
مستشفى رويال حياة



 خدمة المراسل 7/24
الخدمات الحكومية | خدمة التوثيق والتصديق

الصيانة الدورية للسيارات
تحصيل وإرسال الفواتير

دفع األقساط، تجديد جواز السفر، رخص القيادة... إلخ
تجديد التأمين الطبي | تأمين السيارات | تأمين السفر

اإليداع النقدي والبنكي | توصيل الطعام
توصيل الهدايا، الزهور والشوكوالتة | تسوق البقالة

*العديد من الخدمات األخرى حسب الطلب

خـدمـــات كـونسيرج بنـك بـرقـــان

فرصة للراحة

فعاليات الشركات
المؤتمرات | الندوات | اإلجتماعات

فعاليات فريق العمل | المؤتمرات الصحفية | فعاليات التواصل
برامج الحوافز | اجتماعات 

مجلس اإلدارة | حفالت توزيع الجوائز
حفالت الغداء والعشاء | مراسم اإلفتتاح

خدمــات
عالمــيــــة

بنكهـــة
محليـــة



الرفاهية
هي تمضية

وقت أكثر
مع العائلة

أسابيع الموضة
أسبوع الموضة في لندن |  أسبوع الموضة في ميالن

أسبوع الموضة في نيويورك |  أسبوع الموضة في باريس

تخطيط وتنسيق مناسباتك العامة
والعائلية

حفالت التخرج | أعياد الميالد | حفالت استقبال المواليد الجدد
مناسبات احتفالية | اليوم المفتوح
غداء وعشاء عمل | حفالت العشاء

خـدمـــات كـونسيرج بنـك بـرقـــان

فعاليات السجادة الحمراء
مهرجان كان السينمائي | جوائز األوسكار

جوائز غرامي | مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان دبي السينمائي | افتتاح العرض األول لألفالم

أنت األهم



في خدمتك
سبعة أيام

في األسبوع
على مدار الساعة

خـدمـــات كـونسيرج بنـك بـرقـــان

تخطيط وتنظيم عطالتك 
ورحالت عملك

ترتيبات السفر
تذاكر الطيران | تذاكر القطارات | الرحالت البحرية

حجوزات الفنادق )فنادق، شاليهات، شقق مفروشة، فلل ومنتجعات، إلخ ...(
توفير وسائل النقل | عروض الجوالت السياحية

 الرحالت | تجارب حسب الطلب

التذاكر الرياضية وتذاكر الحفالت
والمسارح الموسيقية 

فورميوال | بطوالت التنس | الجولف
سباقات الخيل

تذاكر مباريات كرة القدم "كأس العالم، دوري اأبطال أوروبا، الدوري 
اإلسباني، الدوري اإليطالي، الدوري اإلنجليزي الممتاز .. الخ"

الركبي | كرة السلة | المصارعة الحرة WWE | المالكمة | الكريكيت
تذاكر الحفالت الموسيقية | تذاكر المسارح



خـدمـــات كـونسيرج بنـك بـرقـــان

نمط حياة سلس

اإليجار واالستئجار
تأجير سيارة | سائق سيارة | الليموزين

ليموزين مع سائق | الطائرات الخاصة | اليخوت
المروحيات

الخاصة الملكيات 
 فلل | شقق | تجاري

أراضي | قصور | جزر خاصة

الخدمات المبوبة
الديكور | الصبغ

العمال | عمال النقل |  البستاني



األنــاقـــــــة...
القيمـــة...
التــمـيــــــز
والكـمــــال

خـدمـــات كـونسيرج بنـك بـرقـــان

رحلة جميلة

خدمة التذكير
المناسبات الخاصة؛ "أعياد الميالد، المناسبات السنوية.. إلخ"

المواعيد | الفعاليات الخاصة | مهماتك اليومية

طلبات الزهور والهدايا
للمناسبات السنوية | تبريكات الوظائف الجديدة

المواليد الجدد | أعياد الميالد
المناسبات المختلفة "يوم عيد األم، العيد، الحج .. إلخ".

التشافي | الشكر واإلمتنان

استمارة الفيزا
تعبئة بيانات استمارة تأشيرة الفيزا

طلب الحصول على تأشيرة الفيزا الخاصة
تحديد موعد |  إرسال تذكير بالموعد للعميل



خـدمـــات كـونسيرج بنـك بـرقـــان

أي طــلــب...
في أي وقــت ...

وأي مكـــان...



الحجوزات
أولوية حجوزات الفنادق والمطاعم.  

الهاتفية السكرتارية 
متابعة وإرسال البريد اإللكتروني نيابة عنك.

تنظيم مواعيدك وجدول أعمالك وإجتماعاتك.

خـدمـــات كـونسيرج بنـك بـرقـــان

الرفاهية في بطاقة
استمتع بمــدى واســع من خدمات المســاعد الشــخصي 

"كونســيرج"، التي تمنحــك مزايا حصريــة متنوعة وخدمــات 
شـخصية متعـددة. سـيعمل فريـق مختص وعلى درجـة عالية

من الكفاءة على مدار الســاعة، ســبعة أيــام في األســبوع
لتلبية احتياجاتك.

استفسارات عامة | المعلومات العامة
المعلومات الحكومية | البحث عن أرقام الهواتف والعناوين 

البحث عن المنتجات | توفير البوفيهات والتجهيزات الخارجية
التسوق عبر اإلنترنت | إقتراحات وحجوزات لمراكز التجميل

والمنتجعات الصحية



أهاًل بك إلى عالم من الفخامة
المصممة خصيصًا لك

 2
02

2  
بر

فم
نو



باقـــة
من أرقــى الخدمــات

خدمات كونسيرج بنك برقان


