
1. Nagłówek:
Nie trać na śmiesznie oprocentowanej lokacie w banku

Obietnica:
Ty też możesz regularnie zarabiać na giełdzie

Oferta:
Na rynku akcji niemal codziennie zdarzają się okazje inwestycyjne. Trzeba tylko być cierpliwym i 
umieć je dostrzegać. Nauczysz się tego z kursu analizy technicznej i dzięki użytecznym 
wskazówkom inwestora z 18-letnim stażem.
To szkolenie stworzone z myślą o początkujących, więc na pewno dasz radę je przejść. Wejdź i 
dowiedz się więcej. Przekonasz się, że giełda nie jest tylko dla zawodowców.

--------------
Nagłówek:

Jak chronić pieniądze przed inflacją?

Obietnica:
Uzyskuj regularne dochody z inwestowania

Oferta:
Inflacja bije wieloletnie rekordy. Twoje pieniądze w banku tracą na wartości. Ale nie musi tak być!
Giełda papierów wartościowych i rynek walutowy to miejsca, które pozwolą Ci efektywnie 
pomnażać oszczędności. Jeśli nie masz o tym zielonego pojęcia, pomogę Ci bezpiecznie wejść w 
świat skutecznego inwestowania. Kliknij i przekonaj się, że nie jest to trudne!

------------
3. Nagłówek:

Czy i jak można zarabiać na zmianie trendu na giełdzie?

Obietnica:
Pomnażaj kapitał, wykorzystując informacje z wykresów

Oferta:
Kluczem do regularnych zysków z inwestowania w akcje, waluty i surowce jest wiedza o tym, jak 
zachowa się rynek. Możesz nauczyć się to przewidywać, bazując na danych. Wbrew pozorom nie 
jest to trudne.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak rozpoznawać sygnały o odwróceniu trendu i czerpać z tego 
korzyści, zapisz się na szkolenie z analizy technicznej. W przystępny sposób wytłumaczę i pokażę 
Ci, jakie ruchy podejmować, by osiągać zyski i unikać strat.

-------------------------
4. Nagłówek:

Chcesz wiedzieć, jak pokonać inflację?

Obietnica:
Efektywne inwestowanie na giełdzie dzięki łatwemu do opanowania szkoleniu

Oferta:
Boisz się, że przez drożyznę będziesz musiał zrezygnować z ulubionych przyjemności? Szukasz 
sposobu na to, by ochronić oszczędności przed inflacją? Zdecydowałeś, że zabierasz pieniądze z 
banku, bo trzymanie ich tam się nie opłaca?



W takim razie zrób kolejny krok. Ulokuj część nadwyżek finansowych na giełdzie.
Pomogę Ci postawić pierwsze kroki w inwestowaniu. Podpowiem, co i kiedy warto kupować i 
sprzedawać, by osiągać regularne zyski. Przy odrobinie wysiłku i systematyczności staniesz się 
świadomym inwestorem, który osiąga satysfakcjonujące wyniki.
Zapisz się na szkolenie z analizy technicznej lub dołącz do Strefy inwestorów. Kliknij i dowiedz się
więcej.

------------------
5. Nagłówek:

Jak podejmować tylko dobre decyzje inwestycyjne i unikać strat?

Obietnica:
Przejdź prosty kurs analizy technicznej i zarabiaj na akcjach, walutach, surowcach

Oferta:
Zawsze interesowałeś się rynkami finansowymi, ale dotąd bałeś się wykonać kolejny krok, by 
lokować na giełdzie realne pieniądze? Zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności sprawia Ci 
satysfakcję? Świetnie trafiłeś!
Dla takich jak Ty przygotowałem szkolenie. Zapisz się już teraz!
W przystępny sposób pomogę Ci opanować podstawy analizy technicznej. Nauczysz się czytać 
wykresy i znajdować na nich okazje inwestycyjne.
A jeśli nie masz tyle czasu lub chęci, żeby przerobić kurs? Zapisz się do Strefy, a co tydzień 
będziesz otrzymywać sygnały o wysokim potencjale zysku.

-----
6. Nagłówek:

Jaka strategię obrać, by inwestować z zyskiem?

Obietnica:
Wystarczy 8 tygodni, byś nauczył się rozpoznawać sygnały o zmianie trendu

Oferta:
Kiedy kupić, a kiedy sprzedać, żeby zarobić? Jak inwestować na giełdzie / foreksie, żeby nie tracić?
Zapisz się na szkolenie z analizy technicznej, a nauczysz się odczytywać te informacje z wykresów.
Staniesz się bardziej świadomym inwestorem. Będziesz podejmować więcej dobrych decyzji.
W serii materiałów wideo w zrozumiały sposób wytłumaczę Ci:

 kiedy realizować zyskowne pozycje,
 kiedy się wycofać, żeby nie przetrzymywać strat,
 co robić, gdy trend jest niejednoznaczny,
 na co zwracać uwagę, żeby nie przegapić zmiany trendu.


