
 

 

PRESS RELEASE  

Dublin, tisdag 12 juni 2018 

MANCHESTER CITY SÄKRAR ETT GLOBALT PARTNERSKAP MED AVATRADE  

 Efter att ha varit Manchester Citys regionala partner för Kina, Asien och Latinamerika 

så har AvaTrade och City enats om ett globalt flerårigt partnerskap 

 Ledande online handelsmäklare utökar sin roll som klubbens online partner   

 

Den engelska Premier League fotbollsklubben Manchester City har meddelat ett nytt flerårigt 

partnerskap med AvaTrade, som blir klubbens officiella globala partner på nätet. Detta nya 

avtal är en expansion av AvaTrades tidigare roll som Citys regionala partner i Kina, Asien och i 

Latinamerika. 

 

AvaTrade är en ledande mäklare på nätet vars kundbas finns över hela jorden. Företaget 

revolutionerar handelsbranschen online genom att erbjuda en innovativ, användarvänlig 

handelsmiljö som bygger på de mest avancerad plattformarna. 

 

Via detta partnerskap så erbjuder AvaTrade sina globala kunder såväl som sina affärspartners, 

exklusiva City-relaterade erbjudanden, priser och VIP-biljetter till klubbens Etihad arena i 

Manchester. Helt enkelt ovärderliga upplevelser. 

Damian Willoughby, Senior Vice President av partnerskap i Citys fotbollsgrupp sa: “Vi är nöjda 

med att meddela att detta nya partnerskap med AvaTrade och utökar vår relation tillsammans. 

Vi är imponerade av AvaTrades hängivenhet till innovation och hur de tar täten i branschen- 

värderingar som vi delar som Manchester City. Vi är glada att fortsätta vår relation med 

AvaTrade att kunna hjälpa till att engagera oss med mer City fans över hela världen.” 

 

Dáire Ferguson, AvaTrades CEO gör följande observation: “Som en av de mest reglerade och 

pålitliga mäklarna i branschen- AvaTrades globala partnerskap med Manchester City är ett 

viktigt steg till att göra handel tillgängligt för alla över hela världen. Det är kritiskt att varenda 



fotbollsfan och investerare världen över hela världen vet att det inte finns någon begränsning 

när det kommer till vad de kan uppnå om de lägger manken till. Vi ger våra kunder den bästa 

tillgängliga teknologin, verktyg, system och utbildning; och dessa i sin tur har förmågan att 

använda denna kunskap på våra handelsplattformar. 

Med 16 kontor över hela världen och högkvarter i Dublin, Irland så verkar AvaTrade i sex globalt 

reglerade baser över EU, Japan, Australien, Sydafrika, BVI & i Mellanöstern. Mäklarens främsta 

uppgift är att göra det möjligt för människor att investera och handla med självförtroende, i en 

innovativ och pålitlig miljö; stödd av spjutspets teknologi, kundtjänst och kompromisslös 

integritet.  

 

SLUTAR 

 

 
Om Manchester City fotbollsklubb 

Manchester City FC är en engelsk fotbollsklubb i Premier League som grundades 1880 som St Mark’s West Gorton. 
Officiellt så blev den Manchester City FC år 1894 och har sedan dess vunnit den europeiska Cupvinnar cupen, fyra 
Championship-titlar, varav tre Premier League titlar (2012, 2014, 2018) och fem FA Cups. Manchester City FC är ett 
av åtta lag som bildar Citys fotbollsgrupp och man räknar New York City FC och Melbourne City FC bland sina 
systerklubbar. 

Under managern Pep Guardiolas ledning- en av de mest dekorerade managers i fotbollsvärlden- så spelar klubben 
sina hemma och UEFA Champions League matcher på Etihad-arenan, en spektakulär arena med 55000 sittplatser. 
Den här platsen kallar City för sitt hem sedan 2003. Idag ligger arenan på den bredare Etihad Campus som också 
inkluderar Citys fotbollsakademi, en toppen prestandatränings och ungdomsutvecklingsanläggning som finns i 
hjärtat av östra Manchester. Citys fotbollsakademi har också en arena med 7000 sittplatser, Academy Stadium, där 
klubbens damlag och Elite Development Squad tränar dagligen och också spelar sina hemmamatcher. 

För mer information så kan du gå in på www.mancity.com 

 

Om AvaTrade 

AvaTrade, den ledande forex och CFD-mäklaren grundades 2006 och erbjuder mer än 250 finansiella instrument 
inkl. forex, aktier, varor, index, kryptovalutor och vanliga optioner. AvaTrades kunder har tillgång till flera 
spjutspets handelsplattformar, handel i farten med den innovativa AvaTradeGO mobilappen, hängivna account 
managers och en 24/5 kundtjänst live på 14 språk. AvaTrade är till för handlare på alla nivåer och vidare så 
säkerställer man säker handel med avancerad kryptering och helt segregerade konton. 

Ta reda på mer om AvaTrade på www.avatrade.se 
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