
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Eszköz bemutató 

Hozza ki a legtöbbet az EazyBotból 

REGISZTRÁCIÓ 

A Te Üzleted 
 

Eazybot leírása honlapomon 
https://www.ateuzleted.hu/eazybot/ 

 
Discord szerverem 

https://discord.gg/nRHMjVhzDz 

https://my.eazybot.com/136272
https://www.ateuzleted.hu/eazybot/
https://discord.gg/nRHMjVhzDz


Az EazyBot 
STRATÉGIA 

“Crypto. Made. Eazy” 

 

Az EazyBot Stratégia segítségével rövid időn 

belül nyereséges ügyleteket zárhat le! 

Legyen Ön kezdő vagy haladó felhasználó, nem 

kell számtalan órát eltöltenie a paraméterek, 

beállítások és stratégiák kidolgozásával. 
 

Az EazyBot intelligensen úgy lett kialakítva, 

hogy CSAK nyereséges ügyleteket zárjon le 

bármilyen piaci helyzetben. 
 

Az EazyBot az összes megkeresett összeget is 
figyelembe veszi és automatikusan összevonja 

azokat – hozzáadja az Ön nyereségét a jövőbeni 
kereskedésekhez – kamatos kamat elven működve. 

 
 
 

 

 
 

 
* Az EazyBot teljesen testreszabható, lehetővé téve a haladó kereskedők számára, hogy 
módosítsák az EazyBot stratégiát vagy létrehozzák a sajátjukat. 

Kattintson ide és nézze meg, ahogy Mohamed Ali 

vezérigazgató bemutatja az EazyBot stratégiát!

https://myeazybot.me/works
https://myeazybot.me/works


Hogyan 

INDÍTSA 
A KERESKEDÉST AZ EAZYBOTTAL 

 
 
 

 

Kövesse lépésről lépésre útmutatónkat  
és pillanatok alatt kereskedhet. 

 

 

 

 

1. Lépés: 
Válassza ki a csomagot, és állítsa be EazyBot pénztárcáját 

 

2. Lépés: 
Válassza ki a tőzsdét, és kapcsolja biztonságosan az EazyBothoz 

 
3. Lépés: 

Adjon hozzá tőkét a tőzsdéhez, és aktíválja az EazyBot stratégiát

KATTINTSON IDE 

https://myeazybot.me/setup
https://myeazybot.me/setup
https://myeazybot.me/setup


Aktiválja az ingyenes tagsági alkalmazást 
 
 
 
 

 

MARADJON KAPCSOLATBAN! 

Képzések,Marketing 
Értesítések & Sok Más! 

Az alkalmazáshoz való hozzáférés 100%-ban 

ingyenes! Fiókját az Eazybot irányítópultban 

szükséges aktíválnia. 
 
 

Maradjon kapcsolatban a fontos push értesítésekkel 

és riasztásokkal. Nézze meg a képzéseket és a 

hívásismétléseket közvetlenül mobileszközéről! 

Építse fel csapatát professzionálisan 

megtervezett csatornákkal és 

marketingforrásokkal. 



     Maradj Kapcsolatban 
Élő Zoom Konferenciák Minden Héten 

A hívások több nyelven és időzónában zajlanak. Tekintse meg a teljes ütemtervet az alábbi gombra kattintva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lásd a teljes ütemtervet 

         Hétfőnként          Szombatonként 

Magyar idő szerint 18 óra Magyar idő szerint 17 óra 
 

Minden Hétfőn MohaMed Ali vezérigazgató és 

az Eazybot csapata Teljesítmény Elemzést 

végez egy valós számlán keresztül – Plusz 

válaszol a felmerülő kérdésekre. 

Minden konferencia itt: 

EazyBotzooMS.coM 

Az EazyBot leányvállalatai minden szombaton 

találkoznak egy lebilincselő beszélgetésre és 

képzésre. Ismerje meg, hogyan növelheti bevételét 

az EazyBot megosztásával! 

       Előző konferenciák ITT      Előző konferenciák ITT 

http://myeazybot.me/calendar
http://eazybotzooms.com/
http://eazybotzooms.com/
http://myeazybot.me/replays
http://myeazybot.me/bb_replays


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EazyBot Áttekintés 

Prezentáció 
 Kattintson ide a megtekintéshez 

EazyBot 

Ajánlói Jutalmak 
 Kattintson ide a megtekintéshez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vezetői GYIK Dubai-ban 

BEVEZETÉS ELŐTT 

EazyBot Profit 

Zuhanó Piac Esetén 

Tudjon meg mindent az 

Alapítók Klubjáról  
 Kattintson ide a megtekintéshez Kattintson ide a megtekintéshez Kattintson ide a megtekintéshez 

https://myeazybot.me/Overview
https://myeazybot.me/Overview
https://myeazybot.me/Overview
https://myeazybot.me/affiliate_overview
https://myeazybot.me/affiliate_overview
https://myeazybot.me/affiliate_overview
https://myeazybot.me/dubai_qa
https://myeazybot.me/dubai_qa
https://myeazybot.me/downmarketproof
https://myeazybot.me/downmarketproof
https://myeazybot.me/founders
https://myeazybot.me/founders
http://myeazybot.me/prelaunch
https://myeazybot.me/downmarketproof
https://myeazybot.me/founders


 

 

A Közösség 

Hangjai 

  my.eazybot.com  

 
 
 
 

 

TÖBB, MINT EGY SZOFTVER 

AZ EAZYBOT EGY KÖZÖSSÉG 

Hallgassa meg a tagokat, akik megosztják 

történeteiket, beszámolóikat és tapasztalataikat. 

A kezdőktől a haladókig megtudhatja, hogy az 

EazyBot miért alakítja át a kripto jövőjét.. 

 

 

 

 

Hallgassa meg mások 
történetét ITT 

Ossza meg saját történetét 

https://myeazybot.me/voices
https://myeazybot.me/voices
http://myeazybot.me/review


 
 
 
 
 
 
 

 

ISMERJE MEG A CSAPATVEZETŐKET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breezy Wells 
Támogatási 

igazgató

"Coach Ken" Chickk 
Értékesítési 

igazgató

Mohamed Ali 

Alapító &  
Vezérigazgató 

David D. Charles 

Operatív 
vezérigazgató 

Peter Antony 

Támogatási      
vezető

 
 
 
 
 

 

"A siker titka az, hogy a közös dolgokat szokatlanul jól csináljuk” 
-- John D. Rockefeller Jr. 



Mit értünk az alatt, amikor azt mondjuk, hogy “Crypto. Made. Eazy?” Több, mint egy 

fülbemászó szlogen, ez a mi történetünk. 

Túl sok ember számára nehéz a kripto kereskedés. Nehéz lehet megtanulni, zavaros lehet 

megérteni és kockázatokkal terhelt. Az EazyBot ebből a küzdelemből született. 

 

2021 tavaszán Mohamed Ali vezérigazgató és alapító szembesült ezekkel a valóságokkal. 

Miután megbotlott saját kihívásain és veszteségein, meglátta az automatizált kripto 

kereskedelemben rejlő lehetőségeket. Egy olyan megoldással ismerkedett meg, amely eleinte 

jól teljesített. De ahogy a piac hatalmasat esett, minden megváltozott. Ő és azok, akiknek 

bemutatta ezt a platformot, már nem tapasztalták meg a kriptográfia legjavát és már nem 

termeltek nyereséget... 

 
OUR STORY 

AMIKOR A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSOKRA INSPIRÁLNAK, A ZSENI MEGSZÜLETETT! 

Mohamed nem akarta megengedni, hogy barátai csalódottan és pánikban üljenek, ezért 

dolgozni kezdett. Szakmai mérnöki képzésére és a számok iránti szenvedélyére 

támaszkodva elkezdett egy olyan stratégiát kidolgozni, amely végül azt eredményezte, 

hogy a portfóliójuk ismét növekedni és teljesíteni kezdett. A következő néhány hónap 

során ez a nyerő stratégia túlmutatott az általa használt platform képességein és 

megszületett az EazyBot jövőképe. 

Az EazyBot-ot különleges, lenyűgöző technológia és briliáns stratégia hajtja. Ami azonban az 

EazyBot-ot a legkülönlegesebbé teszi számunkra, az az emberek és a problémák, amelyek 

megoldására készült. 

Hiszünk abban, hogy a kriptográfia a jövő… és nem kell 

bonyolultnak lennie.... Szóval megcsináltuk...Eazy! 

“Nem tudjuk megoldani a 

problémáinkat ugyanazzal a 

gondolkodásmóddal, amelyik 

létrehozta azokat.” 

- Albert Einstein 

https://www.greatexpectations.org/wp-content/uploads/pdf/lp/problem%20solving/We%20can%20not%20solve%20quote.pdf
https://www.greatexpectations.org/wp-content/uploads/pdf/lp/problem%20solving/We%20can%20not%20solve%20quote.pdf
https://www.greatexpectations.org/wp-content/uploads/pdf/lp/problem%20solving/We%20can%20not%20solve%20quote.pdf
https://www.greatexpectations.org/wp-content/uploads/pdf/lp/problem%20solving/We%20can%20not%20solve%20quote.pdf


HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tudásbázis és GYIK 

support.eazybot.com 

Támogatási jegy nyitása 

myeazybot.me/submit_ticket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élő Zoom Támogatás 

Kedd – Csüt   Magyar idő szerint 17:00 

eazybotzooms.com 
 
 
 
 

Kövessen Telegramon 

t.me/eazybotupdates 

Email Cím 

support@eazybot.com 

http://support.eazybot.com/
https://myeazybot.me/submit_ticket
http://eazybotzooms.com/
https://t.me/eazybotupdates
mailto:support@eazybot.com


Gyakran használt linkek 

 
Belépés az EazyBot-ba - myeazybot.me/login 

EazyBot Beállítás Útmutató - myeazybot.me/setup 

Tudásbázis - myeazybot.me/support 

Támogatási jegy nyitása - myeazybot.me/submit_ticket 

Zoom Naptár - myeazybot.me/calendar 

EazyBot Áttekintés - myeazybot.me/Overview 

Ajánlói Jutalomterv - myeazybot.me/affiliate_overview 

Alapítók Klubja Magyarázat - myeazybot.me/founders 

Hogyan Működik az EazyBot - myeazybot.me/works 

Teljesítmény Betekintés Rögzített Kon - myeazybot.me/replays 

Üzletépítés Rögzített Konferenciák -myeazybot.me/bb_replays  

A közösség hangjai - myeazybot.me/voices 

Küldje be saját történetét - myeazybot.me/review 

Royal Q vs EazyBot Prezentáció - myeazybot.me/vs_royalq 

Telegram csatorna - t.me/eazybotupdates 

Csatlakozz az Élő Zoom Hívásokhoz - eazybotzooms.com 

Megjegyzés 

Az ajánlói linket kérje el attól, aki ezt a 

prezentációt megosztotta Önnel! 

Honlapom: https://www.ateuzleted.hu/ 

http://myeazybot.me/login
http://myeazybot.me/setup
http://myeazybot.me/support
http://myeazybot.me/submit_ticket
http://myeazybot.me/calendar
http://myeazybot.me/Overview
http://myeazybot.me/affiliate_overview
http://myeazybot.me/founders
http://myeazybot.me/works
http://myeazybot.me/replays
http://myeazybot.me/bb_replays
http://myeazybot.me/voices
http://myeazybot.me/review
http://myeazybot.me/vs_royalq
https://t.me/eazybotupdates
http://eazybotzooms.com/
https://www.ateuzleted.hu/

