BLK Sistemas Financeiros comemora Copa do Mundo Fifa 2014 com seus
clientes e funcionários
Emprese promove interação durante o período em que acontecerá o campeonato no
país pro meio de bolão que premiará ganhadores

A BLK Sistemas Financeiros, empresa líder no setor de algoritmos no país, também
ingressou no clima festivo do maior campeonato esportivo do mundo e criou uma ação
exclusiva para clientes e funcionários participarem durante o próximo mês. O Bolão
BLK na Copa do Mundo Fifa 2014 premiará os ganhadores com televisores modernos
e promoverá uma interação divertida durante os dias dos jogos.
A competição sempre contagiou os países das seleções participantes e, com o evento
acontecendo este ano no Brasil, os preparativos para receber o evento, contando,
inclusive, com alterações de calendário na Bolsa de Valores, torna o momento ainda
mais convidativo para a participação de companhias de qualquer setor da economia.
Além disso, neste ano em que a seleção brasileira busca o hexa campeonato, isto é, a
conquista da sexta vitória, a BLK Sistemas Financeiros comemora seu sexto ano de
existência. Juntando os dois importantes eventos, decidiu promover dois bolões, um
entre seus clientes e um entre seus funcionários, junto a uma série de outras ações
festivas de interação e premiando os dois competidores, um de cada jogo, que
acertarem mais resultados de jogo e/ou saldo de gols com televisores LED.
A nova campanha acontecerá essencialmente online, em um ambiente virtual
desenvolvido para a realização os jogos, hospedado no site da empresa, e com ações
nas redes sociais e no blog da BLK, e, por isso, chama-se #BLKnaCopa! A
apresentação para equipe aconteceu no último mês e os clientes foram informados na
primeira semana de junho.
Para acessar as tabelas e fazer as apostas, é preciso criar um login e uma senha,
opção que só estará disponível mediante comprovação de que o participante é cliente
da empresa, isto é, usuário de um de seus produtos, como a Plataforma RoboTrader,
o Gateway Fix, o módulo RoboTrader Algoritmos e todos os demais.
A empresa espera com a ação aproximar-se de seus clientes e demonstrar a eles,
assim como para sua equipe de funcionários, como a empresa se importa e os
valoriza, proporcionando diversão e a oportunidade de receber um grande prêmio
durante um dos eventos de maior relevância mundial que festeja o esporte mais
aclamado em nosso país.
O regulamento, assim como tabelas e demais informações podem ser encontradas em
www.blk.com.br

Sobre a BLK Sistemas Financeiros:
A BLK Sistemas Financeiros é líder no setor de algoritmos no Brasil, especializada em
electronic & algorithmic trading, com ênfase na criação e desenvolvimento de
softwares, infraestrutura e algoritmos de alta frequência para o mercado de capitais e
derivativos financeiros.
É formada por uma equipe de profissionais especializados e com ampla experiência
nos três pilares principais da empresa: mercado financeiro, negociação eletrônica e
tecnologia da informação. Isso garante que todos os produtos e serviços oferecidos
pela BLK agreguem a mais alta tecnologia às necessidades dos investidores.
Possui conectividade com mercados mundiais e sede localizada a poucos metros da
BM&FBOVESPA, que conta uma infraestrutura desenvolvida para hospedagem de
operações eletrônicas com envio de ordens com ultrabaixa latência e máxima
estabilidade, o que permite que nossos clientes operem de qualquer lugar do mundo
com máximo desempenho e competitividade.
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