INVESTICE DO KRYPTA

CHYTRÁ INVESTICE S ÚROKEM
AŽ 8 %! DVOJÍ VÝNOS!
www.investicedokrypta.cz
INZERTNÍ NOVINY PRODUKTU CRYFIN BOOST

Vysoká inflace láká střadatele k investicím do kryptoměn.
Stabilní růst s nízkou inflací je pryč. Je nutné investovat
chytře. Alternativou jsou investice do kryptoměn.
Drobní střadatelé i velcí investoři hledají
možnosti, jak své peníze před touto hrozbou efektivně ochránit. Česká firma CRYFIN to se svým produktem CRYFIN Boost
umožňuje na pár kliknutí v počítači.
Jako česká firma s týmem analytiků a „kamennou pobočkou“ si zakládá na tom, aby
její služby byly snadno porovnatelné a pro
klienty přehledné. Na stránkách www.investicedokrypta.cz si proto můžete stáhnout brožuru, která vám pomůže v orientaci s výběrem, jak investovat.

NA CO SI DÁT POZOR
Než si samotný bitcoin koupíte, je potřeba si rozmyslet, jak si chcete bitcoin pořídit a jakým znalcem se chcete stát. Pokud
chcete postupovat bez zbytečných komplikací a mít jistotu, je vhodné investovat
přes zavedené společnosti. I zde je důležité si rozmyslet, u jaké společnosti svůj nákup provedete, protože mezi jednotlivými
subjekty jsou propastné rozdíly. Je důležité
porovnat kurzy, další poplatky a přidané
služby, abyste zbytečně za stejnou služ-

bu neplatili příliš moc a získali jste maximum výhod. Samotný nákup bitcoinu by
měl být pro investora rychlý, přehledný a
hlavně transparentní z hlediska nákladů.
ZÍSKEJTE DVOJÍ ZHODNOCENÍ BITCOINU
S unikátním produktem CRYFIN Boost
máte možnost investovat do bitcoinu jednorázově již od 25 000 Kč i v rámci pravidelných úložek od 500 Kč, a získat tak hned
DVOJÍ ZHODNOCENÍ:
• v rámci aktuální ceny bitcoinu
• v rámci pevného úroku až 8 % ročně

KRYPTOMĚNY SE BĚHEM NĚKOLIKA LET STALY
GARANTOVANOU INVESTICÍ PRO KAŽDÉHO.
Stačí vám pár kliknutí na počítači nebo na mobilu, malá vstup- nout výhodnou možnost jednoduchého spoření, proto jsme přišli
ní částka a můžete chytře zhodnotit své peníze až o 8 procent s produktem CRYFIN Boost, kde na pár kliknutí můžete vložit miročně. Nový produkt CRYFIN Boost vsadil na to, že bitcoin a další nimální částku a pak měsíčně ukládat. Nabízíme dobrý úrok, ale
kryptoměny se stávají běžným investičním nástrojem. Společ- hlavně profesionální zázemí. Neinvestujete někde v Americe, nebo
nost CRYFIN má českého majitele, působí na českém trhu, má Asii, ale u firmy se sídlem v centru Prahy, kterou můžete navštívit
běžnou kancelář a nabízí lidem, aby si nové možnosti investic a vše probrat s konkrétními lidmi z masa a kostí. Investiční plány
ještě letos vyzkoušeli.
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nástroj, který z dlouhodobého hlediska přináší zajímavé zhodno- Na stránkách www.investicedokrypta.cz je možné se ihned recení peněz. Proto se na trhu objevují produkty, které investice do gistrovat, aktivovat investici a začít své peníze zhodnocovat dokryptoměn snadno umožňují. Nejrychleji rostoucím produktem slova na pár kliknutí. S produktem CRYFIN Boost nejenže získáte
je asi CRYFIN Boost od stejnojmenné české firmy, která má sídlo pevné úročení bitcoinu až 8 %, ale kdykoliv máte možnost osobní
v pražském Burzovním paláci.
konzultace s poradci firmy CRYFIN v jejím sídle v pražském Bur„Chceme nabídnout všem střadatelům, aby při minimální in- zovním paláci. Celý proces klientům podrobně vysvětlí a samotný
vestici a téměř nulovém riziku možnost investice do kryptoměn nákup bitcoinu vyřídí za ně, včetně založení bezpečné peněženky.
vyzkoušeli. Hledali jsme nejjednodušší způsob, jak lidem nabíd- Samozřejmostí je zákaznická podpora v českém jazyce.

Přijď te se osobně přesvědčit,
že investici do kryptoměn zvládne každý.
Jsme česká společnost, máme kamennou
pobočku, vše si můžete sami zkontrolovat.
Přijď te se dohodnout na investicích
do Burzovního paláce, Rybná 14, Praha 1.

WWW.INVESTICEDOKRYPTA.CZ

infolinka: +420 771 231 231

