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به نام خدا
طرح تشویقی سال نو میالدی بروکر الیت فارکس یا الیت فایننس به اتمام رسید و قرعه کشی پنج مرحله ای این طرح تشویقی
به پایان رسید

قرعه کشی مرحله اول طرح تشویقی بروکرالیت فارکس
برنده ی مرحله ی اول طرح تشویقی دارنده ی حساب معامالتی  MT4-ECN2-480845است دارنده این حساب صاحب یک
دستگاه آیفون  13پرو مکس شده است صاحب این حساب و برنده ی این قرعه کشی یک معامله گر ایرانی به نام محمدرضا
امامی پور میباشد
قرعه کشی مرحله دوم طرح تشویقی بروکرالیت فارکس
برنده ی مرحله ی دوم طرح تشویقی دارنده ی حساب معامالتی  MT5-CENT-50055298است دارنده این حساب صاحب
یک دستگاه آیپد پرو شده است صاحب این حساب و برنده ی این قرعه کشی یک معامله گر فیلیپینی به نام پیرلی پدریچه
میباشد
قرعه کشی مرحله سوم طرح تشویقی بروکرالیت فارکس
برنده ی مرحله ی سوم طرح تشویقی دارنده ی حساب معامالتی  MT4-ECN2-476011است دارنده این حساب صاحب یک
دستگاه مک بوک پرو مکس شده است صاحب این حساب و برنده ی این قرعه کشی یک معامله گر برزیلی به نام اندرسون
آراوخو میباشد
قرعه کشی مرحله چهارم طرح تشویقی بروکرالیت فارکس

 دالر شدن به شرح۵۰  معامله گر هر یک برنده ی۵۰  الیت فایننس که در آن۲۰۲۲ نتایج چهارمین مرحله از طرح تشویقی سال
زیر میباشد

MT4-R-854908, MT4-R2-024987, MT4-R-504349, MT4-R-860635, MT4-ECN-1029505, MT4-R-866202,
MT4-R-627778, MT4-ECN2-409349, MT4-L2-076832, MT5-ECN-5467357, MT4-R-873113, MT4-ECN1285757, MT4-ECN-1318216, MT4-R-880394, MT4-ECN-1365555, MT5-ECN-5661809, MT4-R-738881,
MT4-ECN2-479050, MT4-ECN2-428117, MT5-CENT-50051220, MT4-R-891451, MT4-R-891354, MT4ECN-1379648, MT4-ECN2-493842, MT4-R-892223, MT4-ECN2-395272, MT4-R-824167, MT4-R-649324,
MT4-R-783783, MT4-R-881218, MT4-R-867993, MT4-R-809659, MT4-R-847320, MT4-ECN2-409118,
MT4-R-825614, MT4-R-893735, MT4-R-811561, MT5-CLS-116962, MT4-R2-026584, MT4-ECN2-487125,
MT5-ECN-5603373, MT4-R-876116, MT4-R-885835, MT4-R-867059, MT4-R2-025913, MT4-R-849029,
MT4-ECN2-482139, MT4-ECN-597379, MT4-R-895649, MT4-R-892075.
 دالر از طرف الیت فارکس شدند50 صاحبان هرکدام از حساب های معامالتی برنده ی
قرعه کشی مرحله پنجم طرح تشویقی بروکرالیت فارکس
 دالر شدن به شرح10  معامله گر هر یک برنده ی۵۰  الیت فایننس که در آن۲۰۲۲ نتایج چهارمین مرحله از طرح تشویقی سال
زیر میباشد

MT4-L2-029324, MT4-R-876110, MT4-ECN2-442510, MT4-ECN2-428166, MT4-R-895820, MT5-CLS137938, MT4-ECN2-471223, MT5, ECN-5648751, MT4-ECN2-265344, MT5-ECN-5463933, MT4-R-855057,
MT4-R-855930, MT4-R-704475, MT4-ECN2-495469, MT4-ECN2-487322, MT4-R-892884, MT4-R-526088,
MT4-R-850375, MT4-ECN2-124528, MT4-R-876557, MT4-R-875343, MT4-ECN2-464799, MT5-ECN5646047, MT4-R-880434, MT4-R-773092, MT4-ECN2-423170, MT4-ECN2-467781, MT4-ECN-PRO100355, MT4-R2-025834, MT4-ECN2-447703, MT4-L-1047527, MT4-R-686735, MT4-ECN2-479990, MT4R-880434, MT4-R-881223, MT4-R-903803, MT4-R-917965, MT4-R-681286, MT4-R-792826, MT4-R813885, MT4-R-668132, MT4-R-810642, MT4-R-894311, MT4-R-868697, MT4-R-452500, MT4-R-890322,
MT4-R-818542, MT4-R-530475, MT4-ECN2-249515, MT4-ECN2-180490.

دالر از طرف الیت فارکس شدند10 صاحبان هرکدام از حساب های معامالتی برنده ی

مجموعه فارکس حرفه ای به معامله گران خوش شانسی که برندگان این دوره از طرح تشویقی الیت فارکس هستند تبریک
میگوید و برای آن ها آرزوی موفقیت روز افزون میکنیم

برای کسب فایل های آموزشی دیگر ،نحوه معامله ،فنون ترید موفق و سیگنال های روزانه به همراه سرویس های بیشتر ،می توانید با
مشاوران ما در تلگرام و واتس آپ از طریق شماره  00971555406880در تماس باشید..
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