
 
 

easy-forex organizuje konkurs tradingowy o million dolarów i dwie luksusowe 

wycieczki do Australii 

easy-forex, jedna z wiodących organizacji w światowym detalicznym obrocie na rynku 

walut, właśnie uruchomił jeden z najbardziej emocjonujących konkursów kiedykolwiek 

zorganizowanych w branży. Dwóch traderów wygra doświadczenie życia, biorąc udział w 

luksusowej wycieczce do Australii, a jeden z nich otrzyma szansę wygrania miliona dolarów 

w gotówce. 

Wzięcie udziału w konkursie jest proste: zarówno nowi, jak i doświadczeni traderzy z całego 

świata mają równe szanse w rywalizacji o miano najskuteczniejszego tradera – i milionera. 

Konkurs jest oparty o bilans zyskownych transakcji, co daje równe szanse zwycięstwa 

zarówno nowicjuszom, jak i zawodowcom. 

Dwóch traderów wygra w całości opłacone wycieczki na ostatnią w sezonie grę drużyny 

Narodowej Ligi Rugby Australii, Canterbury Bulldogs, w Sydney. To nie wszystko – podczas 

przerwy w meczu i na oczach wypełnionego po brzegi stadionu najskuteczniejszy trader 

będzie mieć okazję wykonać rzut wolny, który momentalnie uczyni go milionerem. Wiodąca 

międzynarodowa firma Forexu easy-forex korzysta ze statusu sponsora drużyny rugby 

Canterbury Bulldogs. 

Świeżo mianowany Dyrektor ds. Marketingu Hillik Nissani mówi: „Chcieliśmy wymyśleć 

naprawdę ekscytujący konkurs, który da traderom posmak handlu na światowych rynkach. 

Konkurs musiał być atrakcyjny dla wszystkich naszych traderów, na wszystkich poziomach, 

we wszystkich krajach, a my chcieliśmy zwrócić uwagę na nasz sponsoring zespołu rugby, 

Buldogów, z którego jesteśmy dumni. Uruchomiliśmy konkurs dosłownie kilka dni temu i już 

mamy bardzo szeroki odzew od naszych traderów – nawet w miejscach, gdzie rugby nie jest 

dobrze znane. Konkurs o milion dolarów to dopiero pierwsze ogniwo w łańcuchu 

niespodzianek, które przygotowaliśmy dla naszych traderów i które będziemy ogłaszać w 

ciągu nadchodzących miesięcy.  

Konkurs jest otwarty dla każdego, kto otworzy konto handlowe na www.easy-

forex.com/milion.   
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http://www.easy-forex.com/gtw/309274.aspx
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Połącz się z nami    
 
Nota redaktorska 
 
easy-forex® to grupa tradingu online założona w 2003 roku, która od tej pory 

zrewolucjonizowała obrót walutami w ponad 160 krajach. Mając jedno konto easy-forex, 

traderzy mogą handlować walutami, towarami, opcjami i wskaźnikami korzystając z 

platformy internetowej, komputerowej lub mobilnej.  

  

easy-forex podlega regulacjom europejskim i australijskim, opierając swoje działania na 

zasadach przejrzystości i bezpieczeństwa środków klienta.  

 
www.easy-forex.com 
 

Ostrzeżenie o ryzyku:  Forex, towary giełdowe, opcje i instrumenty pochodne (obrót OTC) 

wykorzystują efekt dźwigni, co niesie ze sobą znaczące ryzyko straty do wysokości 

zainwestowanego kapitału i mogą nie być właściwymi produktami dla wszystkich. Upewnij 

się, że rozumiesz w pełni ryzyka związane z obrotem nimi oraz że nie inwestujesz pieniędzy, 

na których stratę nie możesz sobie pozwolić. Zamieszczona tutaj informacja w żadnym 

wypadku nie stanowi rekomendacji zawarcia jakiejkolwiek transakcji. 

 

http://www.easy-forex.com/
http://www.facebook.com/easyforexWW

