
 

 و کسب سود های دالری از افرادی که مهارت دارندو حساب های پم  تریدینگافراد از سرمایه گذاری های دالری به سبک کپی لاستقبابا توجه به 

ارائه میکند توضیحاتی رو خدمت شما عزیزان  گذاریبا این نوع از سرمایه  رابطهدر این ویدیو میخواهیم سرویس هایی که بروکر معتبر پاکت آپشن در 

 بدهیم 

 این سبک از معامالت  دانیددر این بروکر شما قادر به انجام معامالت باینری آپشن خواهید بود و همانطور که شما می 

که با آن مواجه هستند بدست  ریسکبت به اگر افرادی دارای مهارت و توانایی در کسب سود از آن باشند می توانند در آمد های بسیار باال و خوبی را نس

 آورند 

 ولی حاال همانطور که میدانید 

 گری نیست و تنها چیزی که حائز اهمیت میباشد  معاملهگذاری نیاز به مهارت و توانایی  سرمایهدر کپی تریدینگ و 

 دنبال کردن فردی حرفه ای میباشد 

 ل تریدینگ یا همان معامالت اجتماعی و دیگری هم کپی تریدینگ هستش ارائه میشود یکی سوشارمایه گذاری در بروکر معتبر پاکت آپشن دو سیستم س

   می باشد تمامی معامالت افراد با نقاط دقیق آنها بر روی کند و چارت معامالت اجتماعی برای  نشان دادن 

 و برای دنبال کردن افراد به صورت تخصصی تر کافیه که به 

 تفورم این بروکر بر روی آیکون معامالت اجتماعی یکبار کلیک کنید در منوی سمت راستی پل

  شما به دو روش متفاوت میتوانید کپی ترید را در این بروکر انجام دهید 

 یکی از راه خودکار و دیگری دستی میباشد 

ا ثبت خواهد شد و شما کسب سودی دقیقا همانند در معامالت خودکار فردی که دنبال میکنید هر ورود به معامله ی او به صورت خودکار هم برای شم

 معامله گری حرفه ای خواهید داشت 

 گرفت  روش دیگه دستی هستش که شما خودتون انتخاب میکنید که در کدام یک از معامالت آن فرد شرکت کنید و ورود شما به دست خودتان انجام خواهد

ه ای بهتر هستش که با تیم مجرب پشتیبانی ما ارتباط برقرار کنید تا شما را در مسیر سود دهی که برای انتخاب بهترین معامله گران و حساب هایی حرف

 بیشتر همراهی کنند و به صورت رایگان تمامی مشاوره های خود را دریافت کنید 

 

 

 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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