
SIGNÁLY – PODROBNÁ SPECIFIKACE 

Základní charakteristika 

 Startovní produkt pro začátečníky 
 Očekáváme 30 a více signálů za měsíc (může být i méně, záleží na trhu) 
 Krátkodobé obchody v řádech minut, či hodin 
 Jasně dané vstupy s řízenými výstupy 
 Rychlý profit 10-30 % na obchod 
 Přístup k privátním informacím z kryptoměn 
 Obchodování na burze Bittrex, Binance 
 Informace posílány skrze telegram 
 Zhodnocení vůči bitcoinu (zvyšujeme počet btc mincí) 

 

1) Je tento produkt pro mě? 
 
Signály jsou startovní produkt, aby člověk pochopil, jak funguje svět kryptoměn. Je to svět 
velmi emotivní, neboť za den můžeš vydělat, to co na akciích za pár let. To s sebou nese i 
patřičné riziko. Díky tomuto produktu si vyzkoušíš jednotlivé obchody na burzách, které jsou 
v plenkách, a pochopíš celé to fungování. Pokud jsi pokročilí, můžeš naše obchody využívat 
pro zdokonalení svého obchodního systému. 

 

2) Co je cílem produktu? 
 
Produkt je zaměřený opravdu na první setkání s kryptoměnami. Hlavním cílem je vzdělání, 
díky kterému následně přichází ziskovost, jak člověk pochopí, jak trh kryptoměn funguje. 
Začátečník musí počítat s tím, že při prvních obchodech přijdou chyby, které ziskovost sníží. 
Proto je dobré počítat s tím, že první dva měsíce nebudou ideální. Nejlepší stav prvních dvou 
měsíců je nezažít zbytečnou euforie – prostě být v trhu a v zisku, tím se člověk učí a získává 
zkušenosti. 
 
 

3) Kolik si měsíčně vydělám? 
 
Přestože označujeme SIGNÁLY jako produkt vzdělávací, samozřejmě zde vyděláváme i solidní 
peníze. To kolik člověk vydělá, záleží na zkušenostech a praxi. První měsíc by měl být tvůj cíl 
lehký zisk, než se to naučíš ovládat. Následující měsíce by se ziskovost měla zvedat 
v horizontu 10-30 % v měsíčním průměru. Někteří naši členové po pěti měsících vydělávají 
daleko více. Průměr našeho traderského týmu se pohybuje mezi 40-50% zhodnocení za 
měsíc. Kryptoměny jsou opravdu emoční, můžeme mít za měsíc 90% zisk, ale také i nějaký 
ten ztrátový měsíc. V produktu signály se snažíme o rozšiřování počtu mincí BitCoinu, tudíž 
zhodnocení je vůči počtu BitCoinů. 
 
 

4) Ještě jsem si ani nekoupil Bitcoin, co mám udělat? 
 
Nejdříve musíš začít směnárnou, kde si bitcoin koupíš! Pro směnárnu využíváme přede vším 
Coinmate (Založení účtu: http://bit.ly/2ovtx7V), který má nejnižší poplatky. Využij naše 
návody na youtube kanále Crypto Kingdom CZ. Jakmile máš svůj coinmate, jednoduše tam 
převedeš své finanční prostředky (doporučujeme maximálně 2-5 tisíc korun na vyzkoušení). 
Pak až můžeš založit burzu přes, kterou budeš obchodovat a kam posíláme signály. Aktuálně 
perfektně funguje Binance (Založení účtu: http://bit.ly/2BTiAod). Na našem youtube kanále 
opět najdeš návody, jak Binance burzu ovládat. Je to velmi jednoduché! 
 
 
 

http://bit.ly/2ovtx7V
http://bit.ly/2BTiAod


 
5) Co je v ceně produktu? 

 
o Signály, které chodí na telegram 
o Přístup do FB skupiny, jen pro členy Crypto Kingdom CZ (třeba dodržovat kodex) 
o Přístup do vlastní aplikace, které umožňuje rychlý nákup a informace (dokončuje se) 
o Přístup do stránky, kde je plno často kladených otázek 
o Přístup do Fóra jen pro členy Crypto Kingdom CZ) 
o Přístup k live-chatu na naší podpůrné stránce 

 
 

6) Jaký je postup? 
 
a) Po zaplacení produktu signály ti přijde email jako potvrzení o zaplacení s fakturou 
b) Na email ti přijde postup, kde je i přístup do privátního telegramu jednorázově 

vygenerovaný odkaz 
c) Odklikneš pozvánku a seš v aplikaci, kde ti budou chodit SIGNÁLY 
d) Následně se přihlas na webu pod svými uživatelskými údaji, které jsi zadal při 

objednávce, nebo při registraci 
e) Klikneš na svůj uživatelský profil a tam nezapomeň přidat do nastavení svůj FB profil pro 

spárování s tajnou skupinou jen pro VIP placené členy. 
f) V emailu máš odkaz na tuto tajnou skupinu. 
g) Následně systém potvrdí tvé přijetí (Skupina pro placené členy) 
h) Následně navštiv suppport.cryptokingdom.tech a přečti si často kladené otázky, které 

jsou vypracovány na základě nováčků 
i) Pak navštiv forum.cryptokingdom.tech, kde můžeš číst příspěvky k jednotlivým 

obchodům, nebo sám příspěvky dávat po registraci 
j) Pak je třeba založit účet na Bittrexu nebo Binance! Návody najdeš na našem youtube 

kanále. 

 

7) Jsem v SIGNÁLU, co mě čeká? 
 
Tato část patří k know-how produktu. Naši tradeři působí více než dva roky v kryptoměnách a 
více než deset let ve světě tradingu. Máme postavený a otestovaný profitabilní systém řízení 
obchodů od A do Z. Po platbě najdeš tuto část ve svém profilu na webu ke stažení s názvem: 
ŘÍZENÍ PENĚZ. Kromě toho máme připravená i videa ohledně chování v obchodech. Nemusíš 
mít strach, dáme ti návod a ty si řízení peněz upravíš dle sebe a své hlavy v procesu vzdělání. 
 
 

8) Jak je to s burzou? Bittrex nebo Binance? 
 
Každá země má svůj traderský Crypto Kingdom tým. Dle národnosti seš automaticky 
přiřazený do kanálu. Každá země má maximálně 1 500 členů, aby nedocházelo k tzv. pumpám 
(rychlá změna ceny). Do každého kanálu dáváme signály, jak na Bittrex tak na Binance, je to 
tak 50 na 50. Bittrex má omezený počet registrací, proto se může stát, že ti registrace na 
Bittrex neprojde. Udělat ihned i registraci na Binance, která funguje v pořádku. Na Obě burzy 
máme pomocná videa na našem youtube kanále. 

 

Rekapitulace toho, co bys měl udělat, abys měl nejlepší výsledky v produktu SIGNÁLY 

1) Pozorně si přečíst Obchodní podmínky a kodex království 
2) Pozorně si přečíst maily, které ti přijdou po zaplacení 
3) Ve finální faktuře najdeš všechny potřebné informace k začátku 
4) Zkontroluj si, zda jsi na telegramu ve skupině SIGNÁLY – CRYPTO KINGDOM CZ/SK 
5) Přečti si často kladené otázky na 
6) Přihlas si k odběru všechny naše kanály pro maximální informovanost 



7) Ve svém profile na webu najdeš dokument ŘÍZENÍ PENĚZ 


