
 

 سرمایه گذاری و کسب در آمد نقطه مشترک تمام افراد دنیا میباشد .

 کپی ترید حرفه ای  به تمامی نیاز های یک سرمایه گذار پاسخ میدهد و کسب سود دالری را برای افراد ممکن میسازد

 مندی از هوش مصنوعی  بهره حرفه ای و با قدرتمند دستیار فارکس تیم مجرب تحلیلی به همراه نرم افزار با برنامه ای کامل رو به موفقیت

ولی هیچ محدودیت سرمایه ای وجود نخواهد داشت و شما با سرمایه بیشتر دالر میباشد  100در این روش سرمایه گذاری حد اقل سرمایه مورد نیاز 

 انتخاب های بیشتر و درآمد بیشتری خواهد داشت 

بلکه مهمترین آن حضور مشاوری با تجربه و فعال میباشد که گام به گام در کسب سود و پرورش آن سرمایه با ویژگی این کسب درآمد نیستش  اما این تنها

  آن هم به صورت رایگان و هفت روزه بود  شما همراه خواهد

 از دیگر مزایای آن میتوان به 

مانند شاپرک ولی اینجا اشتباه نکنید کسب سود شما هنوز به ارز های با ارزش دنیا مانند دالر و واریز و برداشت ریالی سریع حتی از درگاه های بانکی 

 یورو خواهد بود 

 پاکت آپشن ،  آلپاری ،  الیت فارکس ر بین المللی دنیا مانند ، افتتاح حساب در کارگزاری های معتب

 که به تمامی ایرانیان عزیز خدمات ارائه میکنند

ولی آیا بروکر معتبر دنیا یعنی هات فارکس ، فارکس تایم ، آلپاری و الیت فارکس ارائه میشود  4البته محصول منحصر به فرد کپی ترید حرفه ای در 

 قطعا نه و طرح ها هیچ محدودیتی ندارد و در معتبر ترین و شناخته شده ترین بروکر ها نیز ارائه خواهند شدفقط در همینجا خالصه میشود ؟ 

، کسب در آمد با  از طریق ویدیو های آموزشی  ، آموزش رایگان در حین کسب در آمد طرح مختلف  15بیش از  متفاوت تنوع طرح های سرمایه گذاری

عالقه مند به معرفی  پس اینکه به صورت عملی مشاهده کردید که سرمایه گذاری شما پاسخ دهی مثبت داشته استشما  به این صورت که معرفی دوستان

را  % از سود آنها 30فه ای به شما با معرفی هر یک از دوستان خودتون فارکس حر تون میشوید که فارکس حرفه ای در مقابل آناین طرح ها به دوستان

 خیلی از موارد دیگر می باشد  به صورت ماهانه به شما پرداخت خواهد کرد و

 اما این روش فقط برای قشر خاصی هستش؟ 

  نند از آن کسب سود و درآمد دالری داشته باشندجواب قطعا خیر هستش ، تمامی افراد بدون هیچ محدودیت سنی علمی جغرافیایی میتوا

 

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

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