


     FAST TRACK  to Platforma Edukacyjno-Sprzedażowa, 
która umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy  
o technologii Blockchain oraz opartych na niej 
kryptowalutach. 
 
     Nasze produkty to gruntowna szkoła przekazywana 
za pomocą filmów, webinarów szkoleniowych oraz 
analiz rynku dokonywanych przez doświadczonych 
analityków-praktyków. 
      
     Z nami w krótkim czasie przekonasz się jak zdobytą 
wiedzę przełożyd na wymierne korzyści ekonomiczne. 



     Zapewniamy sprawdzone Narzędzia Marketingowe 
oraz gotowe rozwiązania umożliwiające efektywne 
zarabianie na giełdach kryptowalutowych. 
 
     Przystępując do Programu otrzymujesz Narzędzie 
Giełdowe służące do pomnażania Twojego własnego 
kapitału bez konieczności powierzania go komukolwiek.  
 
     Każdy poszukiwacz dochodów pasywnych też znajdzie 
w FT coś dla siebie. 
 

Sam przekonaj się czy FT jest tym czego szukałeś ! 



Pakiet edukacyjny 1 
(film wprowadzający) 

Pakiet edukacyjny 2 
(+ filmy edukacyjne) 

Pakiet edukacyjny 3 
(+ Crypto News) 

Pakiet edukacyjny 4 
(+ analizy techniczne) 

Pakiet edukacyjny 5 
(+ cykliczne webinary) 

Pakiet edukacyjny 6 
(+ cykliczne webinary) 

NARZĘDZIE GIEŁDOWE 
BINANCE 

Jedna para walutowa 

NARZĘDZIE GIEŁDOWE 
BINANCE 

2 pary walutowe 

NARZĘDZIE GIEŁDOWE 
BINANCE 

3 pary walutowe 

Czas: 120 dni roboczych 
Dzienne naliczanie: 

do 1,1% 

Czas: 120 dni roboczych 
Dzienne naliczanie: 

do 1,2% 

Czas: 120 dni roboczych 
Dzienne naliczanie: 

do 1,1% 

Dla Pakietów STARTER, BASIC, BUSINESS, PROFESSIONAL  
i ULTIMATE uruchamiane są KONTRAKTY PASYWNE w wysokości równej 
wartości pakietu oraz z zasadą naliczania  odpowiadającą danemu pakietowi. 

Czas: 120 dni roboczych 
Dzienne naliczanie: 

do 1% 

Czas: 120 dni roboczych 
Dzienne naliczanie: 

do 1% 

Możliwośd zawierania KONTRAKTÓW PASYWNYCH 
Wartości kontraktów: wielokrotnośd 5 FTD 

Minimalna wysokośd kontraktu: 50 FTD 

• Pakiety Edu Box można kupowad w dowolnej konfiguracji i ilości. Nie jest wymagane  
    posiadanie niższych pakietów, aby zakupid wyższe.  
• Wyższe pakiety dają dostęp do materiałów szkoleniowych wszystkich niższych pakietów. 

1FTD = 1USD 



uprawnia do prowizji 
z 2 poziomów  

• filmu wprowadzającego 

Otrzymujemy dostęp do: 

STARTER TESTER  
uprawnia do prowizji 

z 1 poziomu  

• filmu wprowadzającego 
• filmów edukacyjnych 

Otrzymujemy dostęp do: 

1FTD = 1USD 



• filmu wprowadzającego 
• filmów edukacyjnych 
• Crypto News (podsumowania tygodnia) 

Otrzymujemy dostęp do: 

BASIC  
uprawnia do prowizji z 3 poziomów 

1FTD = 1USD 



uprawnia do prowizji z 4 poziomów 
BUSINESS 

• filmu wprowadzającego 
• filmów edukacyjnych 
• Krypto News (Podsumowania tygodnia) 
• analiz kryptowalut 

Otrzymujemy dostęp do: 

Otrzymujemy też dostęp do  
rewolucyjnego Narzędzia Giełdowego (FT-BOT) 

Dla Giełdy BINANCE 
- możliwośd konfiguracji jednej pary kryptowalut 

1FTD = 1USD 



PROFESSIONAL  
uprawnia do prowizji  

z 5 poziomów 

ULTIMATE  
uprawnia do prowizji  
z 6 poziomów + 0,5%  

z poziomów od 7 do 10 

Oprócz pełnego dostępu do zestawów edukacyjnych 
z poprzednich Pakietów, otrzymujemy też dostęp do 
live webinarów (co 2 tygodnie) oraz kolejnych 
Narzędzi Giełdowych dla giełdy BINANCE. 

dla pakietu PROFESSIONAL: BINANCE 
- możliwośd konfiguracji po 2 pary kryptowalut  

 
dla pakietu ULTIMATE: BINANCE 
- możliwośd konfiguracji po 3 pary kryptowalut  

UWAGA !!! 
Ilośd slotów FT-Bot otrzymujemy tylko raz przy zakupie  
pierwszego pakietu danej wysokości. Zakup kolejnego pakietu  
nie zwiększa ilości par kryptowalutowych w tym pakiecie. 

1FTD = 1USD 



Dla Pakietów STARTER, BASIC, BUSINESS, PROFESSIONAL  
i ULTIMATE uruchamiane są KONTRAKTY PASYWNE w wysokości równej 

wartości pakietu oraz z zasadą naliczania odpowiadającą danemu pakietowi. 
 

Posiadacze pakietu ULTIMATE otrzymują też możliwośd zawierania 
kolejnych  KONTRAKTÓW PASYWNYCH. 

Wartości kontraktów:  wielokrotnośd 5 FTD 
Minimalna wysokośd jednego kontraktu: 50 FTD 

KONTRAKTY PASYWNE 

dla pakietów  
STARTER 

BASIC  
dzienne naliczenia: do 1% 

dla pakietu  
ULTIMATE: 

 
dzienne naliczenia: do 1,2% 

dla pakietów  
BUSINESS 

PROFESSIONAL 
dzienne naliczenia: do 1,1% 

czas trwania każdego kontraktu: 120 dni roboczych 

1FTD = 1USD 



    Start naliczeo w każdym z kontraktów następuje natychmiast po 
zaksięgowaniu wpłaty. 
 
    Rekomendacja: 5% wartości kontraktu Osoby Poleconej 
wypłacane jest tylko z pierwszego poziomu (direct). Prowizja zostaje 
naliczona po zaksięgowaniu wpłaty na KONTRAKT PASYWNY 
dokonanej przez poleconego.  
 
    Naliczenia dzienne w kontraktach pasywnych pochodzą  
z wypracowanego przez Firmę zysku z prowadzenia obrotu  
na giełdach kryptowalutowych oraz w biznesach tradycyjnych. 

KONTRAKTY PASYWNE 

Pula kontraktów z naliczeniami pasywnymi jest ograniczona kwotowo. Firma zastrzega  
sobie prawo do zaprzestania przyjmowania środków na ich zakup w dowolnym czasie, do 
chwili uruchomienia kolejnych linii umożliwiających Firmie pomnażanie kapitału. 

1FTD = 1USD 



STRUKTURA 
   Każda osoba, która rejestrując się w systemie 
skorzysta z Twojego linku polecającego, zostanie 
umieszczona w pierwszej linii Twojej struktury. 
 
   Ilośd miejsc w pierwszej linii jest nieograniczona. 
 
   Kolejne linie Twojej struktury są wypełniane 
odpowiednio przez Twoich poleconych, ich 
poleconych itd.  
 
   Rejestracja w systemie jest darmowa, jednak by 
móc korzystad z planu prowizyjnego oraz 
materiałów i narzędzi oferowanych przez system, 
należy opłacid wybrany przez siebie pakiet 
edukacyjny. 

 



     FT-Bot maksymalizuje zyski w całkowicie automatycznym 
środowisku z bardzo niską potrzebą ingerencji człowieka.  
 
     Ważne jest to, że nie powierzasz swoich środków nikomu, 
tylko po prostu logujesz się do swojego konta na giełdzie 
i aktywujesz nasz produkt, a on zaczyna handlowad w Twoim 
imieniu bezpośrednio z Twojego portfela.  
 
     FT-Bot oferuje świetne zwroty z transakcji giełdowych, 
gdzie to Ty a nie ktoś inny zarządza Twoimi środkami. 



         W zależności od wprowadzonych przez 
Ciebie ustawieo, FT-BOT może w skali miesiąca 
wypracowad wysoki procent zysku… 
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WPROWADZENIE 

1. Rejestracja konta giełdowego. 
2. Obsługa/personalizacja  
     platformy MT4. 
3. Dźwignia finansowa. 
4. Słowniczek tradera. 
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CENA 

1. Świece cenowe. 
2. Formacje cenowe. 
3. Analiza zachowao cenowych. 
4. Przykłady rynkowe. 
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POZIOMY CENOWE 

1. Definicja poziomów cenowych. 
2. Wyznaczanie poziomów cenowych. 
3. Siatka poziomów cenowych. 
4. Mierzenie ruchów korekcyjnych. 
5. Istotne mierzenia ruchów cenowych. 
6. Przykłady rynkowe. 
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TREND 

1. Czym są tendencje cenowe ? 
2. Oznaczanie tendencji cenowych. 
3. Struktura kanałowa ceny. 
4. Przykłady rynkowe. 
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WOLUMEN 

1. Czym jest wolumen ? 
2. Określanie pozycji dużych graczy. 
3. Wyznaczanie poziomów wolumenowych. 
4. Przykłady rynkowe. 
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ŚREDNIE KROCZĄCE 

1. Czym są średnie kroczące ? 
2. Korzystanie ze średnich kroczących. 
3. Układ średnich określający trend. 
4. Przykłady rynkowe. 
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PODSUMOWANIE 

1. Przygotowanie analizy krok po kroku. 
2. Przykładowe analizy rynkowe. 
3. Przykładowe rozegranie analizy. 
4. Prowadzenie pozycji. 
5. Ustawianie poziomu straty dla pozycji. 



Zakładając że zaprosisz 5 osób na komplet pakietów,  
i każda z nich zrobi dokładnie to samo: 

 

 

Komplet pakietów do ULTIMATE = 960 FTD 
 
Poziom 1 - 8% z 1 kompletu to 76,8 FTD x 5 osób = 384 FTD 
Poziom 2 - 5% z 1 kompletu to 48 FTD x 25 osób = 1200 FTD 

Jeśli zgromadzone z Planu Marketingowego środki 
przeznaczysz na zakup Kontraktu Pasywnego zarobisz 

dodatkowo do 44% w ciągu 120 dni roboczych. 

1584 FTD + 696,96 FTD = 2280,96 FTD 

W sumie zarobiłeś 

A jeśli to samo zrobi Twój zespół na 3 poziomie ? 
I również środki przeznaczysz na Kontrakt pasywny ? 

Zarobisz kolejne 5184FTD 
Co jeśli to samo stanie się na pozostałych poziomach ?... 

FAST TRACK 
Oto jedna z wielu możliwych strategii: 

1FTD = 1USD 



1FTD = 1USD 

2 bezpośrednio poleconych 

Obrót: 10.000 FTD 

3 bezpośrednio poleconych 

Obrót: 30.000 FTD 

4 bezpośrednio poleconych 

Obrót: 50.000 FTD 

Bonus: 

200 FTD 
Bonus: 

500 FTD 
Bonus: 

1 000 FTD 



1FTD = 1USD 

5 bezpośrednio poleconych 

Obrót: 100 000 FTD 

6 bezpośrednio poleconych 

Obrót: 250 000 FTD 

Bonus: 

2 000 FTD 
Bonus: 

5 000 FTD 



1FTD = 1USD 

8 bezpośrednio poleconych 

Obrót: 500 000 FTD 

10 bezpośrednio poleconych 

Obrót: 1 000 000 FTD 

Bonus: 

10 000 FTD 
Bonus: 

20 000 FTD 



1FTD = 1USD 

Do każdej rangi, z jednej nogi, liczy się nie więcej  
niż 50% wymaganego obrotu. 

 
Bonusy wypłacane będą w kontraktach pasywnych. 



1. Plan marketingowy oparty o 6 pakietów edukacyjnych 
(prowizja z rekomendacji aż do 10 poziomu) 
 

2. Kontrakty pasywne  
(możliwośd zarabiania do 44% wartości kapitału w ciągu 120 dni roboczych 
+ 5% z rekomendacji) 
 

3. Narzędzie Giełdowe FT-BOT  
(dostęp do profesjonalnego Narzędzia Giełdowego pozwalającego na 
zautomatyzowany trading swoimi środkami) 

FAST TRACK 


