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  --/ PRNewswire/2016ביולי,  13לימסול, קפריסין, 

FXTM חברת הפורקס הבינלאומית עטורת הפרסים הודיעה על הקמת שותפות עם ואלרי רוזוב, ספורטאי קפיצות ,

תעניק תמיכה לרוזוב בסדרה של קפיצות  FXTM. חברת Red Bullגם כספורטאי של חברת הבסיס הנודע המשמש 

. מהלך FXTMbasejumpייחודיות בשעה שהוא מתאמן ברחבי העולם במסע ייחודי ומלהיב במיוחד בשם פרויקט #

 זה אמור להוות חוויה מלהיבה ורצופה בנקודות דרך יוצאות דופן שעוד לא נראו כמותן.

(, אמרה: Olga Rybalkinaאולגה ריבלקינה ) ForexTime Limitedאודות שיתוף הפעולה עם רוזוב, מנכ"לית 

וואלרי חולקים תשוקה משותפת להגדרה מחדש של סטנדרטים קיימים. באמצעות התמיכה בשאיפה  FXTM"חברת 

הזאת של ואלרי אנו מעוניינים לשקף את התמיכה והמסירות שלנו כלפי לקוחותינו ואנו רוצים ששותפות זו תהווה 

 כך שייקחו את החוויה שלהם לגבהים חדשים." מקור השראה לסוחרים שלנו

ואלרי רוזוב הוסיף: "הצורך לבחון את הגבולות שלך הוא עניין מהותי בהצלחה, הן בעולם תחרויות הספורט האתגרי 

היא השותף המושלם עבור הפרויקט הנוכחי שלי. המחויבות של חברת  FXTMוהן בעסקים הפיננסיים, ולכן חברת 

FXTM ם מעבר למצופה והשאיפה למצוא פתרונות חדשניים מתאימות ככפפה לגישה שלי לקפיצות להגיע להישגי

 הולכת להיות חוויה מדהימה." FXTMbasejumpבסיס. העבודה המשותפת בפרויקט #

קפיצות וצניחות,  11,000ואלרי נחשב לאגדה בתחום קפיצות הבסיס והצניחה החופשית. לזכותו של ואלרי רשומות 

(. הוא היה האדם הראשון שביצע קפיצת בסיס 2003, 1999עמיים כאלוף העולם בצניחה חופשית )הוא הוכתר פ

געש -(, והאדם הראשון שביצע צניחה חופשית לתוך לוע הרElbrus( ואלברוס )Shivlingמפסגות ההרים שיבלינג )

כאשר שבר את שיא העולם  , הוא שב והגדיר מחדש את גבולות היכולת האנושית2013)מוטנובסקיי, רוסיה(. בשנת 

 מ'(. 7220וביצע את קפיצת הבסיס הגבוהה ביותר מפסגת מסיב האוורסט )

כוללת גם מספר קפיצות ייחודיות במדינות אחרות בעולם כגון סין, מלזיה,  Red Bullהקריירה של הספורטאי של 

ות הוספת קפיצות שלא נראו . הוא שואף להגדיל את הרשימה שלו באמצע2004פקיסטן בשנת  -והמאתגרת מכולן 

 קונג, ניגריה, אינדונזיה, איחוד האמירויות ומקומות נוספים.-כמותן באזורים אחרים ברחבי העולם כגון הונג

 FXTMbasejump :http://fxtm.co/29N7vqVלחץ כאן לצפייה בקפיצה הראשונה במסגרת פרויקט #

 http://fxtm.co/29sNYIwמידע נוסף על השותפות שלנו כאן: ניתן למצוא 

מסחר בפורקס כרוך בסיכונים משמעותיים ועלול להסתיים בהפסד הכספים שהושקעו. ניתן לקרוא את הצהרת 

compliance/risk-http://www.forextime.com/regulatory-כאן: ) FXTMהסיכונים המלאה של 

disclosure/.) 

בע"מ מוסדרת  FT Global( וחברת 185/12)רישיון מס'  CySECבע"מ מוסדרת על ידי חברת  ForexTimeחברת 

 (.IFSC/60/345/APM-ו IFSC/60/345/TS)רישיון מס'  IFSCעל ידי חברת 
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