
 

 

BASIN BÜLTENİ  

Dublin, 12 Haziran 2018 Salı 

MANCHESTER CITY İLE AVATRADE GLOBAL ORTAKLIK ANLAŞMASI SAĞLADI  

 Çin, Asya ve Latin Amerika bölgeleri için Bölgesel Ortaklık anlaşması sağlamış olan 

AvaTrade ile Manchester City şimdi de birkaç yıl boyunca sürecek olan yeni bir global 

ortaklık anlaşmasına imza attılar 

 Online yatırım dünyasının lider brokerı, City’nin Online Yatırım Ortağı rolünü 

büyütüyor  

 

İngiltere Premier Ligi’nin şampiyon kulübü Manchester City, Global Resmi Online Yatırım Ortağı 

olarak AvaTrade’le birkaç yıl boyunca sürecek bir anlaşma sağlamış olduklarını duyurdu. Bu yeni 

anlaşma, daha önce Manchester City’nin Çin, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde Bölgesel 

Ortaklığını yapan AvaTrade’in rolünü daha da genişletiyor.  

 

AvaTrade müşteri tabanı dünyanın dört bir yanına uzanan, sektör lideri bir online yatırım 

brokerıdır. Son teknolojiyle tasarlanmış yatırım platformlarını yenilikçi ve kullanıcı odaklı bir 

yatırım ortamında sunan şirket, online yatırım sektöründe yarattığı devrimlerle biliniyor.  

 

Bu ortaklık sayesinde, AvaTrade, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine ve kurumsal 

ortaklarına Manchester City ile alakalı promosyonlar, ödüller ve kulübün Manchester’daki 

Etihad Stadyumuna VIP geziler sunarak, ‘paranın satın alamayacağı’ deneyimler sağlayabilecek.  

Manchester City Futbol Grubunun Ortaklıklardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Damian 

Willoughby, yeni anlaşmayı “AvaTrade’le bu yeni ortaklığımızı duyurmaktan ve işbirliği alanımızı 

genişletmekten mutluluk duyuyoruz. AvaTrade’in getirdiği yenilikler ve sektöründeki liderliği bizi 

etkiledi; Manchester City olarak biz de aynı değerleri benimsiyoruz. AvaTrade’le kurduğumuz 

ilişkileri büyütmeyi ve dünyanın dört bir yanında daha fazla City taraftarına ulaşmayı 

hedefliyoruz” sözleriyle yorumladı.  

 



Dünyanın farklı noktalarında 16 ofisi bulunan AvaTrade’in merkez ofisi İrlanda’nın Dublin 

şehrinde bulunuyor. AvaTrade AB, Japonya, Avustralya, Güney Afrika, BVI & Orta Doğu’da global 

alanda kabul edilen 6 regülasyon kurumu tarafından denetleniyor. Şirketin en büyük önceliği, 

her kesimden insanın yenilkiçi ve güvenilir bir ortamda, güvenle yatırım yapmasını sağlamak. Bu 

amaç doğrultusunda tüm yatırımcıları son teknolojilerle, dünya standartarında müşteri 

hizmetleriyle ve ilkelerinden taviz vermeyen bir yaklaşımla destekliyor. 

With 16 offices around the world and headquarters in Dublin Ireland, AvaTrade operates under 

six globally regulated bodies across the EU, Japan, Australia, South Africa, BVI & Middle East. 

The broker’s first and foremost commitment is to empower people to invest and trade with 

confidence, in an innovative and reliable environment; supported by best-in-class technology, 

customer services and uncompromising integrity. 

 

SONLAR 

 

 
Manchester City Futbol Kulübü Hakkında 

Manchester City FC, 1880 yılında St Mark’s West Gorton adıyla kurulmuş bir İngiltere Premier Ligi kulübüdür. 1894 
yılında resmi olarak Manchester City FC ismini aldıktan sonra bir Avrupa Kupa Galipleri Kupası, beş Premier Lig 
şampiyonluğu ve beş FA Cup kazandı. Manchester City FC, City Footbal Group şirketini oluşturan sekiz kulüpten biri. 
Diğer kulüpler arasında New York City FC ve Melbourne City FC gibi kulüpler bulunuyor. 

Dünyanın en başarılı teknik direktörlerinden Pep Guardiola tarafından yönetilen Manchester City, Premier Lig ve 
UEFA Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarını, 2003 yılından beri kulübe ev sahipliği yapan, 55 bin kişi kapasiteli, göz 
kamaşıtırıcı Etihad Stadyumunda oynuyor. Günümzüde ise, stadyum, Manchester şehrinin doğusunda City Futbol 
Akademisi, dünya standartlarında performans, antrenman ve altyapı tesislerini de kapsayan Etihad Kampüsünde 
bulunuyor. 7000 kişilik bir Akademi Stadyumunun da yer aldığı City Futbol Akademisi, Manchester City Kadın Futbol 
Takımına da ev sahipliği de yapıyor. Bunun yanı sıra, Elit Altyapı Takımı da antrenmanlarını ve iç saha maçlarını 
burada oynuyorlar. 

Daha fazla bilgi için lütfen www.mancity.com sitesini ziyaret edin. 

 

AvaTrade Hakkında 

Lider Forex ve CFD brokerı olan AvaTrade 2006 yılında kuruldu. Forex, hisse senetleri, emtia, endeksler, kripto 
dövizler ve opsiyonlar da dâhil olmak üzere 250’den fazla finans enstrümanı sunan AvaTrade’in müşterileri son 
teknoloji ürünü yatırım platformlarına, yenilikçi AvaTradeGO mobil yatırım uygulamasına, kişisel hesap 
yöneticilerine ve 5 gün 24 saat boyunca 14 dilde canlı müşteri destek hizmetlerine erişim sağlayabiliyorlar. 
AvaTrade her seviyeden yatırımcıya uygun bir ortam sağlıyor ve ileri seviye şifreleme ve tamamen ayrı hesaplar 
sayesinde en üst düzeyde güvenlik sağlıyor. 

AvaTrade hakkında daha fazla bilgiye www.avatradeturkish.com sitesinden ulaşabilirsiniz. 
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