
 

 

ХЭВЛЭЛИЙН МЭДЭЭ  

Дублин – 6-р сарын 12, Мягмар гараг 2018 

МАНЧЕСТЕР СИТИ АВАТРЭЙДТЭЙ ГЛОБАЛ ТҮНШЛЭЛЭЭ БАТАЛЛАА  

 АваТрэйд нь Манчестер Ситигийн Хятад, Ази болон Латин Америк дах Бүсийн 

Түнш байсаар ирсэн бөгөөд энэ удаа олон жилийн шинэ глобал түншлэлээ 

баталгаажууллаа  

 Онлайн арилжааны тэргүүлэгч брокер Клубын Онлайн Арилжааны Түнш болон 

өөрийн байр сууриа өргөжүүллээ     

 

Английн Премьер Лигийн хөлбөмбөгийн клуб Манчестер Сити АваТрэйдийг Клубын Албан 

Ёсны Онлайн Арилжааны Глобал Түнш болгон, олон жилийн шинэ түншлэлээ зарлалаа.  Уг 

шинэ хэлэлцээ нь Манчестер Ситигийн Хятад, Ази болон Латин Америк дах Бүсийн Түнш 

байсаар ирсэн АваТрэйдийн хувьд түншлэлээ өргөжүүлсэн явдал боллоо.   

 

АваТрэйд нь тэргүүлэгч онлайн брокер бөгөөд дэлхий даяар үйлчлүүлэгчидтэй. Тус 

компани нь хамгийн дэвшилтэт платформууд дээр суурилсан хамгийн шинэлэг, 

хэрэглэгчдэд чиглэсэн арилжааны орчинг бий болгох замаар онлайн арилжааны салбарт 

хувьсалыг авчирсаар байна. 

 

Энэхүү түншлэлийн хүрээнд АваТрэйд нь өөрийн дэлхий даяарх үйлчлүүлэгчид болон 

бизнесийн түншүүдэд Сититэй холбоотой онцгой урамшууллууд, шагналууд болон 

Манчестер дахь Клубын Этиад Стадионд VIP аялал хийх эрх буюу ‘мөнгөөр худалдаж авч 

болшгүй’ туршлагуудыг санал болгох юм.       

Сити Хөлбөмбөгийн Группын Түншлэл хариуцсан Ахлах Дэд Ерөнхийлөгч Дамиан 

Вилоубай хэлэхдээ: “Бид АваТрэйдтэй харилцаа холбоогоо өргөжүүлэн, шинэ түншлэл 

байгуулсанаа зарлахад туйлын таатай байна. Бид АваТрэйдийн салбартаа тэргүүлэх замаар 

шинэчлэлийг авчирч буй явдалд туйлын сэтгэл хангалуун байдаг бөгөөд - энэ нь бидний 

Манчестер Ситид баримталдаг үнэт зүйлстэй ижил юм. Бид АваТрэйдтэй өөрсдийн 



харилцаа холбоогоо цаашид үргэлжлүүлэн, дэлхий даяар илүү олон Ситигийн фенүүдэд 

хүрч ажиллахдаа таатай байна.”  

 

АваТрэйдийн CEO Дэйр Фергусоны үзэж буйгаар: “Салбартаа хамгийн сайн зохицуулалттай 

бөгөөд итгэл даах брокерын нэг болох - АваТрэйд Манчестер Сититэй глобал түншлэл 

байгуулсан нь дэлхий даяарх хүн бүрт арилжааг хүргэхэд чухал алхам боллоо.  

Хөлбөмбөгийн фен болон хөрөнгө оруулагч бүр нэгэнт шийдсэн л бол хүрч болохгүй 

зорилт гэж байхгүй гэдгийг мэдэх нь хамгийн чухал юм. Бид өөрсдийн үйлчлүүлэгчдээ 

байж болох хамгийн шилдэг технологи, хэрэгсэл, систем болон сургалтаар хангадаг; 

бөгөөд энэ нь эргээд өөрсдийн арилжааны платформ дээр энэхүү мэдлэгийг санхүүгийн 

амжилт болгон хувиргах чадавхийг бидэнд олгодог.” 

Ирландын Дублинд төвтэй дэлхий даяар 16 салбар оффистой АваТрэйд нь ЕХ, Япон, 

Австрали, Өмнөд Африк, Бритиш Виржин Арал & Ойрх Дорнод даяар олон улсад 

зохицуулалттай зургаан байгуулагаар дамжуулан үйл ажиллагаа явуулдаг.  Энэхүү 

брокерын хамгийн чухал бөгөөд эн тэргүүнд хүлээсэн үүрэг амлалт нь хүмүүсийг хамгийн 

шилдэг технологи, хэрэглэгчид чиглэсэн үйлчилгээ болон тууштай нэгдмэл байдлыг 

дэмжсэн; шинэлэг бөгөөд найдвартай орчинд хөрөнгө оруулалт хийх болон өөртөө 

итгэлтэйгээр арилжаанд оролцоход туслах явдал юм.   

 

ТӨГСӨВ 

 

 
Манчестер Сити Хөлбөмбөгийн Клубын Тухай 

Манчестер Сити ХБК нь 1880 онд Гэгээн Маркын Вест Гортоноос анх үүсгэн байгуулагдсан Английн Премьер 
Лигийн клуб юм.   Тус клуб нь 1894 онд албан ёсоор Манчестер Сити ХБК болсон бөгөөд түүнээс хойш 
Европын Хөлбөмбөгийн Цом, Лигийн Тэмцээний дөрвөн удаагийн аварга цол, гурван удаагийн Премьер 
Лигийн цол (2012, 2014, 2018) болон таван удаа Хөлбөмбөгийн Холбооны Цом тус тус хүртжээ.     Манчестер 
Сити ХБК нь Сити Хөлбөмбөгийн Группт багтдаг найман багийн нэг бөгөөд охин клубүүдийнх нь тоонд Нью 
Йорк Сити ХБК болон Мелборн Сити ХБК зэрэг ордог.  

Дэлхийн хөлбөмбөгийн салбарын хамгийн нэр хүндтэй менежерүүдийн нэг болох Пеп Гуардиола 
менежерийн зааварчилгаан дор үйл ажиллагаа явуулдаг тус Клуб нь 2003 оноос хойш өөрийн гэр гэж нэрлэх 
болсон 55,000 үзэгчийн суудалтай Этиад Стадионд дотоодын болон Европын Хөлбөмбөгийн Холбооны 
Аваргын Лигийн тоглолтуудаа хийдэг.   Өнөөдөр, тус Стадион нь асар том хэмжээтэй Этиад Хотхонд 
байрладаг бөгөөд тус хотхонд Сити Хөлбөмбөгийн Академи, хамгийн сүүлийн үеийн сургалтын төв болон 
залуучуудын хөгжлийн төв зэрэг Манчестерийн Зүүн хэсгийн зүрхэнд байрладаг.  7,000 суудалтай 
Академийн Стадион бүхий Сити Хөлбөмбөгийн Академид Манчестер Ситигийн Эмэгтэйчүүдийн 
Хөлбөмбөгийн Клуб болон “Elite Development Squad” баг өдөр тутмын дасгал сургуулилт болон дотоодын 
өрсөлдөөнт тоглолтуудаа хийдэг.   

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд, дараахь хаягаар зочлоорой www.mancity.com 

 

АваТрэйдийн Тухай 

http://www.mancity.com/


2006 онд байгуулагдсан, форекс болон CFD-ын тэргүүлэгч брокер болох АваТрэйд нь форекс, хувьцаа, өргөн 
хэрэглээний бараа, индекс, крипто валют болон ванилла опцион зэрэг 250 гаруй санхүүгийн хэрэгслүүдийг 
санал болгодог.   АваТрэйдийн хэрэглэгчид хамгийн сүүлийн дэвшилтэт арилжааны хэд хэдэн платформд 
нэвтрэх, шинэлэг АваТрэйдGO гар утасны аппликейшнээр дамжуулан явдал дундаа арилжаа хийх 
боломжтой төдийгүй 14 хэлээр 24/5 онлайн хэрэглэгчийн туслалцаа авах болон дансны менежерүүдээс 
туслалцаа авах боломжтой.  АваТрэйд нь бүх түвшний арилжаачдад зориулагдсан бөгөөд дэвшилтэт 
шифрлэлт болон бүрэн тусгаарлагдсан данснуудаар аюулгүй арилжаанд оролцох боломжийг олгодог.  

Дараахь вебсайтнаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай: www.avatrade.mn 
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Marcom Director 
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