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LIMASSOL, Cyprus, 13 Julai, 2016/PRNewswire/ --  

Broker pertukaran mata wang asing (forex) global yang memenangi anugerah FXTM 

mengumumkan satu jalinan kerjasama bersama penerjun BASE terkenal dan atlet Red Bull, 

Valery Rozov. FXTM akan memberi sokongan kepada Rozov dalam beberapa siri terjunan 

unik menerusi latihan yang dijalani oleh beliau di seluruh dunia dalam satu pengembaraan 

yang benar-benar unik dan mengujakan, dikenali sebagai projek #FXTMbasejump. 

Kerjasama ini dijamin dapat memberikan pengalaman yang menarik, penuh dengan 

pencapaian luar biasa dan belum pernah dilihat sebelum ini, sepanjang tempoh projek. 

Mengulas tentang kerjasama FXTM bersama Rozov, CEO ForexTime Limited, Olga 

Rybalkina, berkata: “FXTM dan Valery berkongsi keghairahan yang sama dalam 

menentukan semula standard sedia ada. Dengan menyokong Valery mencapai hasrat 

baharunya ini, kami ingin memperlihatkan sokongan dan dedikasi yang kami berikan buat 

pelanggan kami dan kami mahukan kerjasama ini dapat menjadi inspirasi buat pedagang 

kami agar dapat memanfaatkan pengalaman mereka ke peringkat yang lebih tinggi.” 

Valery Rozov menambah: “Keinginan untuk mencabar diri adalah penting untuk meraih 

kejayaan, untuk dunia sukan lasak dan juga perniagaan kewangan, itulah sebabnya FXTM 

merupakan rakan terbaik untuk projek terbaharu saya ini. Komitmen FXTM dalam 

melangkaui suatu yang dijangkakan dan mencari penyelesaian terkini adalah selari dengan 

pendekatan saya dalam bidang penerjunan BASE. Kerjasama yang terjalin dalam projek 

#FXTMbasejump akan menjadi suatu pengalaman yang cukup hebat.” 

Valery dianggap sebagai legenda dalam terjunan BASE dan terjunan udara. Pernah membuat 

lebih 11,000 lompatan dan terjunan udara, Rozov pernah menyandang gelaran juara dunia 

sebanyak dua kali dalam lompatan udara (1999, 2003), menjadi atlet pertama membuat 

terjunan BASE dari Shivling dan Elbrus, dan individu pertama yang membuat terjunan bebas 

ke dalam gunung berapi (Mutnovskiy, Rusia). Pada tahun 2013, sekali lagi beliau mencipta 

batasan baharu apabila beliau memecahkan rekod bagi terjunan BASE tertinggi dari Everest 

Massif (7220m). 

Kerjaya altet Red Bull ini juga turut melibatkan beberapa terjunan unik yang dibuat di 

beberapa buah negara seperti China, Malaysia dan paling mencabar antara semuanya, 

Pakistan pada tahun 2004. Beliau berharap dapat menambah senarai terjunan ini dengan 

membuat lebih banyak terjunan yang belum pernah dilihat sebelum ini di segenap pelusuk 

dunia seperti Hong Kong, Nigeria, Indonesia, UAE dan banyak lagi. 

Tonton terjunan pertama projek #FXTMbasejump di sini: http://fxtm.co/29N7vqV 

Ketahui lebih lanjut tentang kerjasama tersebut di sini: http://fxtm.co/29sNYIw  

http://fxtm.co/29N7vqV
http://fxtm.co/29sNYIw


Perdagangan Pertukaran Mata Wang Asing (Forex) melibatkan risiko yang besar dan boleh 

menyebabkan kehilangan modal yang dilaburkan. Sila baca dengan teliti Pendedahan Risiko 

penuh FXTM (http://www.forextime.com/regulatory-compliance/risk-disclosure/). 

ForexTime Limited dikawal selia oleh CySEC (no. lesen 185/12) manakala FT Global 

Limited dikawal selia oleh IFSC (no. lesen IFSC/60/345/TS dan IFSC/60/345/APM). 
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