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بروکر معتبر پاکت آپشن در کنار خدمات مثبت و ممتازی که به معاملگران ارائه میکند مسابقات باینری آپشن را نیز به صورت 
 روزانه به همراه جوایز نفیس ارائه میکند

 

 مسابقات پاکت آپشن 
برای شرکت در مسابقات کافیه تا زمانی که وارد کابین خود در بروکر آپشن شدید برروی گزینه ی تورنومنت یا مسابقات در  

 سمت راست صفحه کلیک کنید

حال برگذاری و مسابقاتی که در آینده  زمانی که این کاررا انجام دهید در قسمت جدیدی که بازخواهد شد میتوانید مسابقات در
 برگزار میشوند را به همراه جوایز آنها مشاهده کنید

 برای ورود به مسابقات میبایست حتما از حساب وریفای یا احراز هویت شده استفاده کنید 
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 مسابقه رایگان پاکت آپشن
برای شرکت در تمامی مسابقات شما نیازی به شارژ حساب خود ندارید در بعضی از این  به این نکته توجه داشته باشید

 مسابقات که به صورت روزانه برگذار میشود میتوانید حتی با یک حساب دمو و به صورت رایگان شرکت کنید و

 شد$ میبا250جوایز دالری این مسابقات را کسب کنید به طور معمول جوایز این مسابقات روزانه 

 چگونه جوایز خودرا از پاکت آپشن دریافت کنیم؟
در صورت به پایان رسیدن یک تورنومنت یا مسابقه و برنده شدن شخص معامله گر د پایان مسابقات در قسمت تورنومنت یک 

نمایش در می آید برای برداشت جایزه خود میتوانید برروی گزینه ی برداشت بخش جدید به اسم برداشت برای معامله گر به 
 کلیک کنید و جایزه ی خودرا به حساب معامالتی خود انتقال دهید

 

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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