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Standard Chartered tái ký hợp đồng tài trợ với Quỷ Đỏ 

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Câu lạc bộ Liverpool và Ngân hàng Standard Chartered đã chính 

thức công bố gia hạn hợp đồng tài trợ chính thêm hai năm. 

Standard Chartered ký hợp đồng là nhà tài trợ chính của Liverpool từ tháng 7 năm 2010, theo 

đó, tên ngân hàng Standard Chartered đã xuất hiện trên áo đấu của Quỷ Đỏ trong suốt 3 mùa 

giải vừa qua. Sự hợp tác này sẽ được kéo dài đến mùa giải 2015/16. Tuy nhiên, các điều 

khoản tài chính của Hợp đồng hiện vẫn được giữ bí mật. 

Trong 3 năm qua, sự hợp tác giữa Standard Chartered và Liverpool đã mang lại nhiều lợi ích 

thông qua các sáng kiến – đặc biệt là qua chuỗi các chiến dịch hướng tới cộng đồng và từ thiện 

trên khắp thế giới và đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng. Người hâm mộ, các cầu thủ, 

các huyền thoại bóng đá và đội ngũ nhân viên của hai bên đã chung tay hợp tác trong các sự 

kiện có uy tín nhằm tuyên truyền, nâng cao tầm hiểu biết và giúp giải quyết các vấn đề toàn cầu 

như nhận thức về HIV và các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được. 

Là một phần trong chiến lược đưa người hâm mộ đến gần hơn với Câu lạc bộ ở bất kỳ nơi đâu 

trên thế giới, Liverpool, hợp tác với Standard Chartered, đã tham gia vào chuyến du đấu châu Á 

và Australia, họ sẽ chơi bóng tại các sân vận động đầy ắp cổ động viên tại Jakarta, Melbourne 

và Bangkok. 

Chúng tôi đã có một khoảng thời gian thật tuyệt với Standard Chartered trong 3 năm qua. Họ là 

một đối tác tuyệt vời không chỉ vì họ có sự hiện diện rộng khắp tại châu Á, châu Phi và Trung 

Đông và cam kết với các thị trường này – nơi mà chúng tôi có một lượng người hâm mộ đông 

đảo, mà còn vì cả Standard Chartered và Liverpool đều cùng có chung đam mê hướng tới cộng 

đồng. Chúng tôi rất vui mừng công bố sự hợp tác giữa Liverpool và Standard Chartered sẽ 

được kéo dài hơn nữa, điều này thể hiện sự tin tưởng và cam kết đối với các hoạt động mà 

chúng tôi đang chung tay thực hiện và các giá trị mà chúng tôi cùng chia sẻ. Tương lai phía 
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trước rất tươi sáng cho Standard Chartered và Liverpool khi chúng tôi đang không ngừng phát 

triển CLB bóng đá lớn nhất thế giới này.” Ông Billy Hogan, Giám đốc thương mại của Câu lạc 

bộ Bóng đá Liverpool cho biết. 

Ông Peter Sands, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered chia sẻ: “Việc chúng tôi tài 

trợ cho Liverpool đã mang đến thành công cho cả hai bên và chúng tôi rất vui mừng khi sự hợp 

tác này vẫn được duy trì trong thời gian tới. Liverpool là một đội bóng nhận được rất nhiều sự 

hâm mộ tại các thị trường mà chúng tôi đang hoạt động, và chúng tôi rất phấn khích trước cơ 

hội được tiếp tục hợp tác với Câu lạc bộ tuyệt vời này cũng như những người hâm mộ cuồng 

nhiệt của họ. 

--- HẾT --- 

 Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: 

 Phòng truyền thông CLB Liverpool 

Tel: +44 151 432 5686, Email: pr@liverpoolfc.tv 

 Shaun Gamble, Giám đốc Quan hệ báo chí, Ngân hàng Standard Chartered 

Tel: +44 20 7885 5934, Email: Shaun.Gamble@sc.com 

  

Thông tin chung 

 Câu lạc bộ Bóng đá Liverpool 

Được thành lập vào năm 1892, Câu lạc bộ Liverpool là một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi 
tiếng và có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới, với bảng thành tích bao gồm: 18 danh hiệu vô địch 
quốc gia, 7 cúp FA, 8 cúp Liên đoàn bóng đá Anh, 5 cúp châu Âu, 3 cúp UEFA, 3 siêu cúp châu 
Âu và 15 siêu cúp bóng đá Anh. 

Là một CLB với hoạt động kinh doanh có trách nhiệm xã hội, Liverpool tự hào có một truyền 
thống lâu đời và luôn chủ động trong các hoạt động của cộng đồng. CLB hiện đang quản lý hơn 
20 dự án về giáo dục, hòa nhập xã hội, y tế và phát triển thể thao. Những đóng góp của CLB đã 
được ghi nhận thông qua giải thưởng Dấu ấn Cộng đồng (Community Mark) do tổ chức 
Business In The Community trao tặng. 

CLB Liverpool là một thương hiệu toàn cầu và có mối quan hệ hợp tác với các đối tác thương 
mại hàng đầu trên thế giới, qua đó mang đến những cơ hội thương mại tuyệt vời. 

Standard Chartered – Ngân hàng dẫn đầu tại Châu Á, Châu Phi và Trung Đông  

Standard Chatered là ngân hàng quốc tế hàng đầu. Ngân hàng có lịch sử phát triển trên 150 năm tại một 

số thị trường năng động nhất thế giới với hơn 90% doanh thu và lợi nhuận của Ngân hàng được tạo ra 

từ các thị trường Châu Á, Châu Phi và Trung Đông. Với sự tập trung phát triển tại các khu vực này cùng 
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với cam kết thắt chặt mối quan hệ với các đối tác và khách hàng, Ngân hàng đã có được sự phát triển ấn 

tượng trong những năm gần đây. Standard Chatered được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Luân 

Đôn, Thị trường Chứng khoán Hồng Kông, Bombay và Ấn Độ. 

 
Với 1.700 chi nhánh ở trên 68 quốc gia, Standard Chartered luôn tạo ra những cơ hội việc làm đầy thách 
thức và thú vị trên phạm vi quốc tế cho hơn 89,000 nhân viên. Ngân hàng cam kết xây dựng chiến lược 
kinh doanh bền vững lâu dài và đã nhận được sự tin cậy của khách hàng trên toàn cầu nhờ đạt được 
tiêu chuẩn cao trong công tác quản lý, hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường và đa dạng đội ngũ nhân viên. 
Tiêu chí hoạt động và giá trị của Ngân hàng được thể hiện thông qua lời hứa thương hiệu “Here for 
good” tại các thị trường Ngân hàng hoạt động. 
 
Để biết thêm thông tin về Ngân hàng Standard Chartered, xin vui lòng truy cập trang web  
www.standardchartered.com hoặc tại www.facebook.com/standardchartered và Twitter @StanChart 
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