
 

 

SIARAN PERS  

Dublin, selasa, 12 Juni 2018 

MANCHESTER CITY MENJALIN KEMITRAAN GLOBAL DENGAN AVATRADE  

 Setelah menjadi Mitra Regional Manchester City untuk kawasan Tiongkok, Asia, dan 

Amerika Latin, AvaTrade dan Manchester City menyepakati kemitraan global baru 

untuk beberapa tahun ke depan  

 Broker perdagangan online ternama ini memperluas perannya sebagai Mitra 

Perdagangan Online Klub Sepak Bola Manchester City  

 

Klub sepak bola Liga Primer Inggris, Manchester City, telah mengumumkan kemitraan barunya 

dengan AvaTrade sebagai Mitra Perdagangan Online Global Resmi Klub. Kesepakatan baru ini 

merupakan ekspansi dari peran AvaTrade sebelumnya sebagai mitra regional Manchester City 

di kawasan Tiongkok, Asia, dan Amerika Latin.  

 

AvaTrade merupakan broker online ternama yang basis kliennya telah menjangkau seluruh 

dunia. Perusahaan ini merevolusi industri perdagangan online dengan menghadirkan 

lingkungan perdagangan yang inovatif dan berorientasi pada pengguna, yang dibangun di atas 

platform yang paling canggih. 

 

Melalui kemitraan ini, AvaTrade menawarkan kepada para pelanggan dan mitra bisnisnya di 

seluruh dunia, promosi dan hadiah yang terkait dengan Manchester City, serta perjalanan VIP 

eksklusif ke Stadion Etihad di Manchester, menyediakan pengalaman ‘yang tidak bisa dibeli 

dengan uang’.  

Damian Willoughby, Wakil Presiden Senior untuk Kemitraan di City Football Group, 

mengatakan: “Kami senang mengumumkan kemitraan baru dengan AvaTrade dan memperluas 

hubungan bersama kami. Kami memiliki kesan positif terhadap komitmen AvaTrade dalam 

bidang inovasi dan industrinya – nilai-nilai yang kami miliki juga di Manchester City. Kami 



bersemangat untuk melanjutkan hubungan bersama dengan AvaTrade dan untuk menjangkau 

lebih banyak penggemar Manchester City di seluruh dunia.”  

 

Dáire Ferguson, CEO AvaTrade, menyatakan: “Sebagai salah satu broker yang paling mematuhi 

regulasi dan terpercaya dalam industrinya - kemitraan global AvaTrade dengan Manchester City 

menjadi langkah penting untuk menghadirkan platform perdagangan yang bisa diakses oleh 

semua orang di seluruh dunia. Sangat penting agar setiap penggemar sepak bola dan investor di 

seluruh dunia tahu bahwa mereka bisa mendapatkan segala yang mereka inginkan dengan 

memfokuskan seluruh perhatian dan upaya pada tujuan mereka. Kami menyediakan teknologi, 

peralatan, sistem, dan pelatihan terbaik kepada klien kami; dan mereka bisa memanfaatkannya 

untuk mengubah pengetahuan ini menjadi kesuksesan finansial dalam platform perdagangan 

kami.” 

Dengan 16 kantor cabang yang berlokasi di seluruh dunia dan kantor pusat di Dublin, Irlandia, 

AvaTrade beroperasi sesuai dengan peraturan enam badan regulator global di Uni Eropa, 

Jepang, Australia, Afrika Selatan, BVI & Timur Tengah. Komitmen utama dan terpenting dari 

kami adalah untuk memberdayakan individu untuk berinvestasi dan melakukan kegiatan 

perdagangan dengan percaya diri, dalam lingkungan yang inovatif dan bisa diandalkan; 

didukung oleh teknologi terbaik di kelasnya, layanan pelanggan, dan integritas penuh. 

 

SELESAI 

 

 
Tentang Klub Sepak Bola Manchester City 

Manchester City FC merupakan klub Liga Primer Inggris yang awalnya didirikan pada tahun 1880 sebagai St Mark's 
West Gorton. Klub ini secara resmi mengubah namanya menjadi Manchester City FC pada tahun 1894, dan sejak 
saat itu telah memenangkan Piala Winners UEFA, empat gelar EFL, termasuk tiga gelar Premier League (2012, 
2014, 2018), dan lima Piala FA. Manchester City FC merupakan salah satu dari delapan tim yang bernama City 
Football Group, dan mengangkat New York City FC dan Melbourne City FC sebagai klub kembarannya. 

Di bawah asuhan manajer Pep Guardiola, salah seorang manajer yang paling dihormati di dunia persepakbolaan, 
Klub ini menjamu pertandingan domestik dan Liga Champions di Etihad Stadium, sebuah arena spektakuler dengan 
kapasitas 55.000 tempat duduk yang telah menjadi rumah Manchester City sejak tahun 2003. Saat ini, Stadion 
tersebut terletak di Kampus Etihad yang lebih luas, yang juga mencakup City Football Academy, suatu tempat 
pelatihan yang canggih dan fasilitas pengembangan diri kaum muda yang terletak di pusat daerah East 
Manchester. Dengan Academy Stadium berkapasitas 7.000 tempat duduk, City Football Academy juga merupakan 
rumah bagi Klub Sepak Bola Wanita Manchester City dan tempat berlatih Elite Development Squad setiap hari, 
serta menjadi tempat pertandingan kompetitif kandang mereka. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.mancity.com 

 

Tentang AvaTrade 

http://www.mancity.com/


AvaTrade, broker forex dan CFD ternama, didirikan pada tahun 2006 dan menawarkan lebih dari 250 instrumen 
jenis keuangan, termasuk forex, saham, komoditas, indeks, mata uang kripto, dan opsi vanila. Pelanggan AvaTrade 
bisa menikmati akses ke berbagai platform perdagangan mutakhir, perdagangan online dengan aplikasi seluler 
AvaTradeGO yang inovatif, manajer akun khusus, dan layanan pelanggan langsung selama 24 jam dan 5 hari dalam 
14 bahasa. AvaTrade melayani trader dari semua jenis tingkatan, dan memastikan terjadinya perdagangan yang 
aman dengan enkripsi dan pengamanan akun yang canggih.  

Temukan informasi lebih lanjut tentang AvaTrade di www.avatrade.com 

 

Kontak Pers  

Orly Garini-Dil 

Marcom Director 

+1 646 335 0738 (Ext. 2125)  
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