
Nagłówek:
Inwestowanie z zyskiem bez fachowej wiedzy?

Obietnica / case study:
Regularne dochody z inwestowania dzięki pomocy praktyka
Nie musisz znać się na analizie technicznej

Oferta: Zostań subskrybentem Strefy. Co tydzień będziesz otrzymywać analizy 21 spółek z GPW i 2
kryptowalut. Znajdziesz w nich gotowe okazje inwestycyjne przygotowane przez eksperta od 
analizy technicznej z 18-letnim doświadczeniem.

Nagłówek:
Jak inwestować z zyskiem bez fachowej wiedzy?

Obietnica / case study:
Regularne dochody z inwestowania bez znajomości wykresów
Z pomocą fachowca to możliwe!

Oferta: Zostań subskrybentem Strefy. Co tydzień będziesz otrzymywać analizy 21 spółek z GPW i 2
kryptowalut. Znajdziesz w nich gotowe okazje inwestycyjne przygotowane przez eksperta od 
analizy technicznej z 18-letnim doświadczeniem.

Nagłówek:
Zarabiaj więcej niż na lokacie w banku

Obietnica / case study:
Chcesz osiągać regularne dochody z inwestowania, ale nie masz pojęcia o giełdzie?
Skorzystaj ze wskazówek doświadczonego praktyka!

Oferta:
Boisz się, że ceny w sklepach rosną tak szybko, że stać Cię na coraz mniej. Denerwuje Cię, że 
lokaty w banku są śmiesznie oprocentowane? To znak, by część pieniędzy ulokować na giełdzie.
Nie musisz się na niej znać, by pomnażać kapitał. Zapisz się do Strefy!
Z cotygodniowych analiz inwestora z 18-letnim stażem dowiesz się, kiedy jest najlepszy moment na
zakup lub sprzedasz akcji największych spółek z GPW i popularnych kryptowalut.

Nagłówek:
Jak inwestować i nie tracić?

Obietnica / case study:
Zarabiaj na giełdzie nawet wtedy, gdy kursy zmieniają się z dnia na dzień

Oferta:
Duża zmienność akcji stwarza doskonałe warunki do wypracowania zysków w krótkim czasie. 
Trzeba tylko umieć odczytywać sygnały generowane przez wykresy. Jak to zrobić?
Zostań subskrybentem Strefy! Z analiz doświadczonego inwestora dowiesz się, czy i kiedy warto 



kupić bądź sprzedać walory największych spółek z GPW, by na tym zyskać.

Nagłówek:
Pomnażaj kapitał szybciej niż w banku, unikając strat

Obietnica / case study:
Jak zarabiać na giełdzie, nie mając fachowej wiedzy?

Oferta:
Krew Cię zalewa, gdy widzisz, że pieniądze w banku tracą na wartości przez szalejącą drożyznę? 
Chciałbyś uzyskiwać dochody większe niż na lokacie, ale nie masz pojęcia o inwestowaniu? Zostań
członkiem Strefy!
Z cotygodniowych materiałów specjalisty od analizy technicznej dowiesz się, czy teraz jest dobry 
moment na zakup lub sprzedaż akcji największych spółek z polskiej giełdy. Możesz też skorzystać z
indywidualnych konsultacji.


