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Az itt közölt összes információ csak 
tájékoztató jellegű. Az előadók nem 

pénzügyi tanácsadók.

Az előadó minden véleménye saját 
vélemény, és nem helyettesíti a pénzügyi 

befektetési tanácsokat.

A múltbeli eredmények nem jelzik a jövőbeli 
eredményeket.

TÁJÉKOZTATÁS



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...

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!

TÖRTÉNETÜNK

“Nem tudjuk megoldani a 

problémáinkat ugyanazzal a 

gondolkodásmóddal, amelyik

létrehozta azokat.”

- Albert Einstein



Mohamed Ali, Alapító & Vezérigazgató



Crypto. Made. Eazy.

A VÍZIÓNK

Híd létrehozása a jövő felé a kriptográfiai technológia segítségével
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Legyen Ön kezdő vagy haladó felhasználó, 
nem kell számtalan órát töltenie a 
paraméterek, beállítások és stratégiák
kidolgozásával. Az EazyBot bevált 1
Kattintásos kereskedési stratégia
beállításával azonnal üzembe helyezheti a 
nyereséges kereskedéseket!

Nem kell szakértőnek lenned
ahhoz, hogy így kereskedj



A kriptográfiai piacok ingadozóak. Még akkor
is, ha 50%-os vagy nagyobb esések vannak, 
az EazyBot intelligens módon úgy lett
megtervezve, hogy folytassa a kereskedést és
nyereséget termeljen az Ön számára.

Nem kell megvárni a piac korrekcióját. Az
EazyBot a legsúlyosabb esések idején is képes
folyamatosan profittal zárni a kereskedéseket.

Nézze meg, hogy a nyeresége
akkor is emelkedik, amikor a 
piac csökken



Az EazyBot intelligens módon úgy van 
programozva, hogy reagáljon bármilyen piaci
körülményre, és megóvja Önt a lehető legrosszabb
forgatókönyvtől – a veszteségektől. Az EazyBot
irányításával soha többé nem kell aggódnia, hogy
vesztes ügyletet köt!

Soha sem zár le vesztes ügyletet



Ha az EazyBot „Automatic Compounding” 
(kamatos kamat) funkcióját választja, akkor
minden eddiginél gyorsabban növelheti
kriptobevételeit. Az EazyBot felveszi az összes
pénzt, amit keres, és automatikusan hozzáadja
azokat a jövőbeli kereskedésekhez
rendelkezésre álló források számításaihoz. 
Zseniális!

Növelje potenciális bevételét
– a kamatos kamat 
segítségével



Az EazyBot számos testreszabható beállításával teljes
mértékben kézben tarthatja kereskedési stratégiáját. 
Legyen szó napi kereskedésről, skalpolásról vagy csak
trükközésről, az EazyBot a vezetőülésbe helyezi Önt
azzal a lehetőséggel, hogy módosítsa a meglévő
stratégiákat, vagy létrehozza saját stratégiáit.

Az Ön stratégiája. Az Ön irányítása.



Az EazyBot nagylelkű és innovatív Ajánlói 
jutalomprogramot kínál. NINCS KÖLTSÉGE az 
ajánlói rendszernek vagy hogy élvezze a 
világszínvonalú marketing és képzési 
alkalmazás előnyeit.
Építse fel csapatát professzionálisan tervezett 
tölcsérekkel. Maradjon kapcsolatban a push
értesítésekkel. Nézze meg a tréningeket és a 
hívásismétléseket közvetlenül mobileszközéről!

Gyorsítsa fel bevételeit &
maximalizálja jutalmait





Max 2

1

Max 10

Max 2

Összes

Max 5

Amit kap:

Szoftver szolgáltatási díj

kereskedésenként

Kereskedhető coinok száma

Tőzsdék száma

1-Kattintásos Stratégia

Útmutatók és oktatóanyagok

Partnerprogram jogosultság

Professzionális Marketing App

Private 1-1 Ügyfélszolgálati 
Hívás

ALAPÍTÓI CLUB Jogosultság

INGYENES HALADÓ

20% 

VIP

30% 20% 

$250 $995$0

Crypto. Made. Eazy.

Tagsági díj Évente



Kereskedési 
alaptőkéje

Csomagfrissítések& 
Szoftverszolgáltatási díjak

Hova rakja a Kriptoját...
Crypto. Made. Eazy.



Eazy 1-Kattintásos Stratégia Beállítása

Személyre Szabhatják a Felhasználók

Automatikus Kamatos Kamat

Tökéletes Kis vagy Nagy Fiókokhoz

Crypto. Made. Eazy.

24/7 Automata Kereskedés

Kezdje el ingyenesen!



Ajánlói 

Jutalékok



A jövedelemre és a bevételekre
vonatkozó felelősség kizárása

A cégünk és/vagy annak leányvállalata által készített

jövedelem- és bevételkimutatások becslések arra

vonatkozóan, hogy szerintünk mennyit kereshet.

Nincs garancia arra, hogy meg fogja szerezni ezeket

a bevételi szinteket, és vállalja annak kockázatát, 

hogy a keresetek és a jövedelemkimutatások

egyénenként eltérőek lesznek.

Mint minden vállalkozásnál, az eredmények eltérőek

lehetnek, és az egyéni kapacitáson, üzleti

tapasztalaton, szakértelmen, tanulási hajlandóságon, 

a tanultak alkalmazásán és a vágy szintjén

alapulnak.

ÁTBESZÉLÉSE
Jövedelem & Bevétel



Növelje bevételeit további tagok ajánlásával

Crypto. Made. Eazy.

Minél több személyes tagod 
válik Advanced vagy VIP 
taggá, annál több szint 
mélységből jár jutalék 

számodra!

Maximum 10 mélységből 
kaphatsz jutalékot, melyek 

egyszeri összegek.





Crypto. Made. Eazy.

Maximalizálja bevételeit csapatépítéssel

Szoftverszolgáltatási díj (SSF) jutalék

Szerezze meg a csapata által fizetett összes

szoftverszolgáltatási díj adott %-át:

1 – 5 Szintű Partnerek után - 5%
6 – 10 Szintű Partnerek után - 4%

11 – 18 Szintű Partnerek után - 1%

Dinamikus Kompresszióval

19 – 20 Szintű Partnerek után - 0.5%





ÖN

1. Szint

2. Szint

Crypto. Made. Eazy.

Maximalizálja bevételeit csapatépítéssel

SSF Matching Bonus

Csak illusztráció céljából

1 Szintű Partnerek után:   8%
2 Szintű Partnerek után: 3%

Szerezze meg az 1. és 2. szintű tagoknak 

fizetett összes SSF-jutalék adott %-át



Crypto. Made. Eazy.

Kvalifikáció

Az első 1000 tag, aki teljesíti a 
következőket:

1. Szponzoráljon 3 tagot, akik Haladó vagy VIP 

előfizetők, és akik legalább 600$-al kereskednek

2. Segítsen annak a 3 tagnak, hogy szponzorálj 

3 tagot, akik haladó vagy VIP előfizetők legalább

600 dollárral kereskednek

3. Subscribe to VIP and be trading at least $600

Részesedés egy bónusz poolban, amely a vállalat összes bevételének 5%-át teszi ki

For Illustration purposes only
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