


     FAST TRACK je vzdělávací a prodejní platforma, 
která umožňuje získání pokročilých znalostí o 
technologii Blockchain a na ní založených 
kryptoměnách. 
 
     Naše produkty přinášejí důkladné školení, které 
je realizováno prostřednictvím videí, vzdělávacích 
webinářů a analýz trhu prováděných zkušenými 
analytiky-praktiky. 
      
     S námi v krátké době zjistíte, jak se získané 
znalosti mohou promítnout do hmatatelných 
ekonomických přínosů. 



     Poskytujeme osvědčené marketingové nástroje a 
hotová řešení, která umožňují efektivní vydělávání na 
kryptoměnových burzách. 
 
     Vstupem do programu obdržíte burzovní nástroj, 
který znásobí váš vlastní kapitál, aniž byste jej museli 
komukoli svěřit. 
  
     V FT pro sebe něco najde také každý, kdo má zájem o 
pasivní příjem. 
 

Sami se přesvědčte, zda je TF tím, co hledáte! 



Vzdělávací balíček 1 
(úvodní video) 

Vzdělávací balíček 2 
(+ vzdělávací videa) 

Vzdělávací balíček 3 
(+ Crypto News) 

Vzdělávací balíček 4 
(+ technické analýzy) 

Vzdělávací balíček 5 
(+ pravidelné webináře) 

Vzdělávací balíček 6 
(+ pravidelné webináře) 

BURZOVNÍ NÁSTROJ 
BINANCE 

1 měnový pár 

BURZOVNÍ NÁSTROJ 
BINANCE 

1 měnový pár 

BURZOVNÍ NÁSTROJ 
BINANCE 

1 měnový pár 

Čas: 120 pracovních dní 
denní Nárůst: 

do 1,1% 

Čas: 120 pracovních dní 
denní Nárůst: 

do 1,2% 

Čas: 120 pracovních dní 
denní Nárůst: 

do 1,1% 

U balíčků STARTER, BASIC, BUSINESS, PROFESSIONAL a ULTIMATE 
jsou spouštěny PASIVNÍ KONTRAKTY ve výši rovné hodnotě balíčku a s pravidlem 
nárůstu odpovídajícím danému balíčku. 

Čas: 120 pracovních dní 
denní Nárůst: 

do 1% 

Čas: 120 pracovních dní 
denní Nárůst: 

do 1% 

Možnost uzavírání PASIVNÍCH KONTRAKTŮ 
Hodnota kontraktů: násobek 5 FTD 

Minimální výše kontraktu: 50 FTD 

• Balíčky Edu Box lze kupovat v libovolné konfiguraci a množství. Není vyžadováno  
    vlastnění nižších balíčků, aby bylo možné zakoupit vyšší.  
• Všechny balíčky umožňují přístup ke vzdělávacím materiálům všech nižších balíčků. 

1FTD = 1USD 



opravňuje k provizi 
z 2 úrovní 

• úvodnímu videu 

Získáváte přístup k: 

STARTER TESTER  
opravňuje k provizi 

z 1 úrovně  

• úvodnímu videu 
• vzdělávacím videím 

1FTD = 1USD 

Získáváte přístup k: 



• úvodnímu videu 
• vzdělávacím videím 
• Krypto News (Shrnutí týdne) 

Získáváte přístup k: 

BASIC  
opravňuje k provizi z 3 úrovní 

1FTD = 1USD 



opravňuje k provizi z 4 úrovní 
BUSINESS 

• úvodnímu videu 
• vzdělávacím videím 
• Krypto News (Shrnutí týdne) 
• analýzám kryptoměn 

Získáváte přístup k: 

Získáváte také přístup  
k revolučnímu Burzovnímu nástroji (FT-BOT) 

Burza BINANCE 
- možnost konfigurace jednoho páru kryptoměn 

1FTD = 1USD 



PROFESSIONAL  
opravňuje k provizi 

z 5 úrovní 

ULTIMATE  
opravňuje k provizi  
ze 6 úrovní + 0,5 %  
z úrovní od 7 do 10 

Kromě plného přístupu ke vzdělávacím sadám z 
předchozích balíčků získáváte také přístup k 
live webinářům (každé 2 týdny) a dalším Burzovním 
nástrojům pro burzu BINANCE. 

pro balíček PROFESSIONAL: BINANCE 
- možnost konfigurace jednoho páru kryptoměn 

 
pro balíček ULTIMATE: BINANCE 
- možnost konfigurace jednoho páru kryptoměn 

POZOR !!! 
Počet slotů FT-Bot obdržíte pouze jednou, při nákupu prvního 
balíčku v dané výši. Nákup dalšího balíčku stejné hodnoty 
nenavyšuje počet párů kryptoměn v tomto balíčku. 

1FTD = 1USD 



U balíčků STARTER, BASIC, BUSINESS, PROFESSIONAL  
a ULTIMATE jsou spouštěny  PASIVNÍ KONTRAKTY ve výši rovné hodnotě 

balíčku a s pravidlem nárůstu odpovídajícím danému balíčku. 
 

Držitelé balíčku ULTIMATE budou mít také možnost  
uzavírat další PASIVNÍ KONTRAKTY. 

Hodnoty kontraktů: násobek 5 FTD 
Minimální výše jednoho kontraktu: 50 FTD 

PASIVNÍ KONTRAKTY 

pro balíčky 
STARTER 

BASIC  
denní nárůst: do 1% 

pro balíček   
ULTIMATE: 

 
denní nárůst: do 1,2% 

pro balíčky  
BUSINESS 

PROFESSIONAL 
denní nárůst: do 1,1% 

doba trvání každého kontraktu: 120 pracovních dní 

1FTD = 1USD 



    Začátek nárůstu u každého kontraktu následuje neprodleně po 
zaúčtování platby. 
 
    Doporučení: 5 % hodnoty kontraktu doporučené osoby je 
vypláceno pouze z první úrovně (direct). Provize bude vypočtena po 
zaúčtování platby na PASIVNÍ KONTRAKT uskutečněný doporučenou 
osobou.  
 
    Denní nárůsty v pasivních kontraktech pocházejí ze zisku z 
realizace obratu, kterého firma dosáhne na kryptoměnových 
burzách a tradičním obchodu. 

PASIVNÍ KONTRAKTY 

Objem kontraktů s pasivními nárůsty je omezen částkou. Firma si vyhrazuje právo kdykoli 
zastavit přijímání finančních prostředků na jejich nákup, dokud nebudou spuštěny další 
kanály umožňující znásobení jejího kapitálu. 

1FTD = 1USD 



STRUKTURA 
Každá osoba, která při registraci do systému 
využije Váš doporučovací odkaz, bude 
umístěna v první linii Vaší struktury. 
 
Počet míst v první linii je neomezený. 
 
Další linie Vaší struktury jsou vyplněny 
náležitě Vašimi doporučenými, jejich 
doporučenými atd. 
 
Registrace v systému je zdarma, avšak aby 
bylo možné využívat provizní plán a materiály 
a nástroje nabízené systémem, je nutné 
zaplatit Vámi zvolený vzdělávací balíček. 



     FT-Bot maximalizuje zisk ve zcela automatickém prostředí 
s velmi nízkou potřebou zásahu člověka. Umožňuje také 
obchod s několika burzami  
současně.  
 
Důležité je, že své prostředky nesvěřujete nikomu jinému, 
stačí se jen přihlásit na svůj účet na burze a aktivovat náš 
produkt, ten začne obchodovat Vaším jménem přímo z vaší 
peněženky.  
 
FT-Bot nabízí skvělé výnosy z burzovních transakcí, kde Vy 
spravujete svoje vlastní prostředky. 



         V závislosti na provedeném nastavení 
může FT-BOT měsíčně vygenerovat vysoké 
procento zisku... 
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ÚVOD 

1. Registrace burzovního účtu. 
2. Obsluha/personalizace  
     platformy MT4. 
3. Finanční páka. 
4. Slovníček obchodníka. 
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CENA 

1. Cenový graf. 
2. Cenové formace. 
3. Analýza cenového chování. 
4. Tržní příklady. 
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CENOVÉ HLADINY 

1. Definice cenových hladin. 
2. Nastavení cenových hladin. 
3. Síť cenových hladin. 
4. Měření korekčních pohybů. 
5. Významná měření cenových pohybů. 
6. Tržní příklady. 
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TREND 

1. Co jsou cenové trendy? 
2. Označení cenových trendů. 
3. Kanálová struktura ceny. 
4. Tržní příklady. 
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OBJEM 

1. Co je objem? 
2. Stanovení pozice velkých hráčů. 
3. Nastavení objemových hladin. 
4. Tržní příklady. 
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KLOUZAVÉ PRŮMĚRY 

1. Co jsou klouzavé průměry? 
2. Využití klouzavých průměrů. 
3. Systém průměrů určujících trend. 
4. Tržní příklady. 
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SHRNUTÍ 

1. Příkladové analýzy krok za krokem. 
2. Příkladové tržní analýzy. 
3. Příkladová rozehrávka analýzy. 
4. Řízení položek. 
5. Nastavení úrovně ztráty pro položku. 



Za předpokladu, že pozvete 5 osob, které koupí sadu  
balíčků a každá z nich udělá přesně to samé: 

 

 

Sada balíčků do ULTIMATE = 960 FTD 
 
Úroveň 1 - 8% z 1 sady je 76,8 FTD x 5 osob = 384 FTD 
Úroveň 2 - 5% z 1 sady je 48 FTD x 25 osob = 1200 FTD 

Pokud prostředky shromážděné z marketingového plánu 
použijete na nákup Pasivního kontraktu, vyděláte 

dodatečně až 44 % během 120 pracovních dní. 

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

Celkem vyděláte 

A pokud to samé udělá Vaše skupina na 3. úrovni? 
A prostředky také použijete na Pasivní kontrakt? 

Vyděláte dalších 5184FTD 
A co když se stane to samé na ostatních úrovních?... 

FAST TRACK 
Toto je jedna z mnoha možných strategií: 

1FTD = 1USD 



1FTD = 1USD 

2 bezprostředně doporučených 

Obrat: 10 000 FTD 

3 bezprostředně doporučených 

Obrat: 30 000 FTD 

4 bezprostředně doporučených 

Obrat: 50 000 FTD 

Bonus: 

200 FTD 
Bonus: 

500 FTD 
Bonus: 

1 000 FTD 



1FTD = 1USD 

5 bezprostředně doporučených 

Obrat: 100 000 FTD 

6 bezprostředně doporučených 

Obrat: 250 000 FTD 

Bonus: 

2 000 FTD 
Bonus: 

5 000 FTD 



1FTD = 1USD 

8 bezprostředně doporučených 

Obrat: 500 000 FTD 

10 bezprostředně doporučených 

Obrat: 1 000 000 FTD 

Bonus: 

10 000 FTD 
Bonus: 

20 000 FTD 



1FTD = 1USD 

Do každé úrovně se z jedné větve počítá maximálně  
50 % vyžadovaného obratu. 

 
Bonusy budou vypláceny v pasivních kontraktech. 





Přímí: 12 
Obrat: 5mln FTD 

Kvalifikaci 



Přímí: 15 
Obrat: 10mln FTD 

Kvalifikaci 



Přímí: 20 
Obrat: 20mln FTD 

Kvalifikaci 



Přímí: 25 
Obrat: 50mln FTD 

Kvalifikaci 



Přímí: 30 
Obrat: 100mln FTD 

Kvalifikaci 



Přímí: 40 
Obrat: 250mln FTD 

Kvalifikaci 
Tropický ostrov vlastnit... 

... nebo něco stejně  
excentrického 



1. Marketingový plán založený na 6 vzdělávacích balíčcích 
(provize z doporučení až do 10 úrovně) 
 

2. Pasivní kontrakty 
(možnost získání až 44 % hodnoty kapitálu během 120 pracovních dní  
+ 5 % z doporučení) 
 

3. Burzovní nástroj FT-BOT  
(přístup k profesionálnímu Burzovnímu nástroji umožňujícímu 
automatizovaný obchod vlastními prostředky) 

FAST TRACK 


