
 
 وولف بالس تدخل في شراكة مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم

 
تازة فرق رابطة نوادي كرة القدم البريطانية الممواحد من أكثر األيقونية األسترالية تتشارك مع التجارية عالمة النبيذ 

  إثارة 
 

أعلنت شركة النبيذ األسترالية البارزة وولف بالس اليوم عن  --/ بي آر نيوزواير /  2016أيار/مايو،  31سنغافورة، 
شراكة لعدد من السنوات مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، ما يجعل وولف بالس شريك النبيذ الرسمي لنادي 

 .والمكسيك مانشستر سيتي لكرة القدم آلسيا والشرق األوسط وأفريقيا
 

 ، يرجى النقر هنا: معه الوسائط المتعددةبجميع لالطالع على البيان الصحفي 
http://en.prnasia.com/mnr/treasurywine_201605.shtml 

 
مؤخرا مع  اهالرياضية في المنطقة بعد االتفاقات التي وقعتتوسع بصمة رعايتها شراكة وولف بالس جعل هذه الوست

 .البيسبول المهنية في اليابان وكورياجمعيات رابطة الوطنية لكرة السلة في الصين، و ال
 
الكية استهجماهير في أسواق رئيسية عبر حملة مع بالس ستتشارك وولف ، اتمنصالمتعدد التفاق االمن خالل و 

الم الرقمية الهدايا، تنشيط وسائل اإلع، تجاريةالعالمة في المحالت التجارية، السلع ثنائية الستشمل الترويجات مثيرة 
 .المستهلكفعاليات واالجتماعية، وكذلك 

 
 الشركة المالكة لعالمة وولف بالس مدير اإلداري لشركة تريجاري واين إستيتس،وقال روبرت فوي، الرئيس وال

نافسية عالقة طويلة األمد مع الرياضات الت"إن لوولف بالس ، وأميركا الالتينية وأفريقياآسيا والشرق األوسط ، التجارية
الصعيد العالمي، وواحد من على  1رقم  تشارك مع الرياضةنلذلك نحن مسرورون جدا ألن . و لنجاحشغفا بمالحقة او 

 ." أندية كرة القدم األكثر شعبية ونجاحا في العالم
 

http://en.prnasia.com/mnr/treasurywine_201605.shtml


رية حملة العالمة التجاستحيي بالس فإن وولف ، لكرة القدم مانشستر سيتينادي من خالل هذه الشراكة مع وقال: "
 نتصار. ونحن نتطلع إلى االنضمام إلى مانشستر سيتي فيلال ءجريالالسعي التي تحتفي بمطاردة"، لهنا ل"العالمية 

 ." وولف بالسونبيذنا األيقوني  يه المتنامنجاحبحتفال اال، و كؤوسالمزيد من الته الفوز بمحاول
 

ي تاريخ ففوزا بالجوائز وقال كريس هاتشر، كبير مصنعي النبيذ في وولف بالس: "كواحد من أكثر مصانع النبيذ 
أستراليا، فإن وولف بالس تسعى إلنتاج األفضل في صناعة النبيذ، تماما كما يسعى مانشستر يونايتد دائما للعب 

 القدم في العالم."أجمل مباريات كرة 
 

الس هي شركة بوولف "فوتبول، سيتي أيه بي أيه سي، تسويق شراكات، ومدير اليلوبي، نائب الرئيس و وقال داميان 
ا فرصة شراكتنا الجديدة توفر لن. إن قيمنا نحن أيضاواالتساق  يةبالجودة، والحرف هاالتزاميجسد صناعة الرائدة في 

نمو بطرق ال ناكالواصل يا فيممستهلكين ونحن نتطلع إلى العمل مع وولف بالس مثيرة للتواصل مع الجماهير وال
 ." جديدة ومبتكرة

 
اعد المعجبين قو واحدة من وصول إلى الوولف بالس سيتاح لنبيذ الرسمي لنادي مانشستر سيتي، وبصفتها شريك ال

مليون مشجع في آسيا والشرق األوسط وأفريقيا،  240مع أكثر من و في العالم. شغفا ومشاركة األكثر بكرة القدم 
ستر مانشفإن ة، االجتماعيعلىى وسائل التواصل متزايد النادي العبر حضور المشجعين الماليين من فضال عن 

الحقة ي روح موالمشاركة فللتعامل مع نبيذ وولف بالس  ينالحاليالجدد و لمستهلكين لسيتي يوفر منصة غير مسبوقة 
 لنجاح.ا
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