
 

 

 
 
 
 
 
 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Így lesz tévéstúdió egy bankfiókból 
A Berlini Magyar TV riporterének kapóra jön, hogy az új CIB fiókok közösségi terek is 

egyben 
 
Budapest, 2019. július 9. – Különleges műsorfolyammal jelentkezik a Berlini Magyar TV a 
CIB Bank megújult Westend City Centerbeli fiókjából: István Kovács riporter spontán 
pop-up stúdiót alakított ki, ahonnan egész napos élő műsort szolgáltat felvételről. A 
közvetítések utólag is megtekinthetők lesznek a Berlini Magyar TV és a CIB Bank 
Facebook oldalán és YouTube csatornáján. A műsorból kiderül, hogy a CIB új fióki 
koncepciójában a bankfiók ma már sokkal több, mint a pénzügyek intézésének 
helyszíne: közösségi tér, ahol bárkinek lehetősége van a beszélgetésre, a találkozásra 
vagy akár a munkára is.  
 
István Kovács, a Berlini Magyar TV riportere és a CIB Bank már korábban is együttműködtek, 
amikor 2017-ben a bank a mobilalkalmazásán keresztül igényelhető, akár 7 perc alatt 
folyósított személyi kölcsönének járt utána István Kovács tényfeltáró riportjában. Az akkori, 
szintén Facebookon terjesztett filmben a Berlini Magyar TV hórihorgas raccsoló riportere 
nagybeteg tengerimalacának, Fifinek az életmentő orvosi beavatkozására szeretett volna hitelt 
felvenni, és bár a folyamat gyorsaságát illetően erős kétségei voltak, végül mégis sikerrel járt 
a megígért időn belül.  
 
Fifi is visszatér a most látható filmekben, melyekben mindenki megtalálhatja a számára 
izgalmas műsorelemet: István beköltözőshow-val, főzőműsorral, berlini magyar híradóval, a 
stresszről szóló magazinműsorral és egy zenés late night show-val és közönségjátékokkal is 
jelentkezik a nap folyamán.  
 
Az üzenet pedig egyértelmű: a CIB új koncepció szerint készült fiókjai (melyből már kettő van 
az országban: a Westend mellett a budapesti Szent István körúton is) akár tévéstúdiónak is 
megfelelnek, hiszen a cél, hogy ezekbe a közösségi terekbe az is örömmel térjen be, aki csak 
beszélgetne egy kicsit, vagy leülne a közösségi asztalhoz dolgozni egy időre – ahogy ezt 
István Kovács is teszi.   
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CIB Bank 
A CIB Bank az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és 40 éves tapasztalattal 
univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja, amelyet 
leányvállalatai (CIB Lízing, CIB Alkusz) termékei, konstrukciói egészítenek ki. A CIB Bank országos lefedettséget 
jelentő fiókhálózatával áll rendelkezésére több mint 420 ezer ügyfelének, miközben folyamatosan keresi az 
innovatív, ügyfeleire szabott megoldásokat. A CIB Bank szolgáltatásai társas vállalkozások, intézmények, 
önkormányzatok és egyéni vállalkozók, valamint lakossági ügyfelek számára egyaránt elérhetők. A bankfiókok 
mellett rendkívül sokféle elektronikus csatorna is az ügyfelek rendelkezésére áll pénzügyeik gyors és kényelmes 
intézéséhez, mint például a CIB Internet Bank, a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás vagy az eBroker 
információs és értékpapír-kereskedési rendszer. 
 


