
 

 

 

ALL - Accor Live Limitless akan membagikan lima buah 

jersey “second” yang tak ternilai harganya, yang kemarin 

dipakai oleh para pemain Paris Saint-Germain di 

pertandingan eropa 
#TheSecondHandNewJersey  

 
 

Penggemar sepakbola mana yang tidak bermimpi dapat memakai jersey yang telah 

dikenakan oleh pemain favoritnya? Bersama ALL – Accor Live Limitless, rekan utama 

Paris Saint-Germain, impian itu dapat diwujudkan. Agar dapat memberikan pengalaman 

tak terlupakan kepada para suporter Paris Saint-Germain, ALL – Accor Live Limitless, 

program lifestyle terbaru Grup Accor, akan membagikan lima buah jersey pemain Paris 

Saint-Germain. Kelima jersey tersebut adalah jersey ketiga musim 2020-21, yang 

kemarin dikenakan* untuk pertama kalinya pada pertandingan eropa di Istanbul. Jersey 

second ini spesial dan dapat dimenangkan melalui platform Vestiaire Collective. 

 

Mulai hari ini sampai tengah malam tanggal 2 November (waktu Prancis), suporter Paris 

Saint-Germain dapat mencoba memenangkan jersey ketiga musim 2020-21 yang telah 

dikenakan dan ditandatangani oleh Neymar Jr, K. Mbappé, A. Di Maria, Marquinhos, atau 

P. Kimpembé Anda dapat memenangkan jersey hanya dengan mendaftarkan diri pada 

platform Vestiaire Collective dan menambahkan jersey pilihan Anda pada “wishlist”. 

Undian ini berlaku secara internasional dan dapat diikuti oleh setiap fan PSG di seluruh 

dunia, serta tersedia dalam 5 bahasa pada laman khusus yang disediakan pada situs. 

Semua orang punya kesempatan menang! 

 

Lima orang pemenang akan diundi pada tanggal 3 November, kemudian jersey second 

ini akan dikirimkan ke salah satu hotel Grup Accor di seluruh dunia, di mana pemenang 

akan diundang untuk merasakan pengalaman tak terlupakan.  

 

Program ini mencerminkan keinginan Paris Saint-Germain dan ALL – Accor Live Limitless 

untuk memberikan pengalaman spesial pada para penggemarnya, yang juga merupakan 

perwujudan dari visi baru dunia perhotelan yang memberikan lebih dari sekadar layanan 

akomodasi. 

 

#TheSecondHandNewJersey 

@all @psg 

 

*Jersey yang telah dikenakan pemain dan diberikan dalam undian ini akan dicuci pada suhu 

60 derajat sebelum dikirimkan pada pemenang paling tidak seminggu setelah pertandingan, 

untuk meminimalisir risiko COVID-19. 

Undian ini gratis dan tidak mewajibkan pembelian. Peraturan lengkap dapat dibaca di sini. 

 

More info on ALL – Accor Live Limitless and Vestiaire Collective : click here 

https://bit.ly/35BIObY.
https://bit.ly/35BIObY.
https://bit.ly/35BIObY
https://drive.google.com/file/d/1DtRBCaNHa2cuKyQjlj-QGTKeqb19p7c-/view

