
ICO – podrobná specifikace 

 

 produkt s velmi nízkou dynamikou 

 Kolem 4 ICO nebo podceněných kryptoměn měsíčně 

 Minimálně roční držení pro extrémní zisky 

 Profesionální rozbor dané kryptoměny 

 Reakce na nákup několik hodin, či dní 

 Hledání druhého ,,bitcoinu“ (applu ještě v garáži) 

 Přístup k privátním informacím z kryptoměn 

 Spekulace na různých burzách Cryptopia, Binance, Huobi atd. 

 Informace posílány na tajnou FB skupinu 

 

Co je potřeba si uvědomit? 

Tento produkt je postavený na dlouhodobém držení. Jsou tam kryptoměny na začátku s extrémním 

možným zhodnocením. Tyto kryptoměny jsou velmi náchylné na změny cyklu trhu. Může se stát, že 

bude i 80% ztráta u tohoto coinu na nějakou chvíli, proto říkáme, že tyto kryptoměny jsou na 

dlouhodobé držení, kde nebudeš řešit lokální cykly na pár týdnů. Tento produkt je opravdu velmi 

rizikový, ale na druhou stranu extrémně výnosný viz ADA, Electroneum, které členům vygenerovali 

zatím tisíce procent. 

 

Hledáme kryptoměny, které vyplňují určitou díru na trhu. Ideálně mají prototyp a zajímavý tým za 

sebou! 

 

1) ICO 

o Start-up, který ještě není na burze 

o Hledání applu, když byl ještě v garáži např. ETH 

o Kdybyste do ETH vstupovali před třemi lety za 1000 Kč, dneska byste měli 1 500 000 

Kč a to je naše strategie 

o Nejrizikovější část produktu 

o Řešíme hromadné vstupy pomocí tzv. white-listu, kam se jako jednotlivec nedostaneš 

 

 

2) Kryptoměny, které čeká zalistování na burzu 

o Veřejnost o nich ještě neví 

o Pečlivá analýza těsně před zalistováním 

o Jakmile je kryptoměna na burze, snižuje se jeho riziko 

o Vstoupíme před prvním velkým pohybem 

 

 

3) Podhodnocenné kryptoměny na burze 

o Kryptoměny, které ušly zraku veřejnosti 

o Kryptoměny zalistované na malých burzách a mají potenciál přejít na ty velké 



o Nejméně rizikové 

o Jejich užitek v praxi může být fenomenální 

 

 

Co je ještě součástí produktu, nejsou to jen tipy! 

 

1) Kvalitní rozbory kryptoměn 

2) Neustálá informovanost o těchto nakoupených kryptoměnách 

3) Možnost příkupu vybraných kryptoměn při krizi 

4) Seš VIP členem Crypto Kingdom CZ a máš přístup do členské skupiny, kde je plno informací ze 

světa kryptoměn, ke kterým se smrtelník musí prokousat skrze google a youtube – u nás 

jasně a přehledně 

5) Přístup na komunitní fórum 

6) Přístup na stránku, kde jsou často kladené otázky 

7) Možnost zeptat se na live chatu 

 

 
1) Jaký je postup? 

 
a) Po zaplacení produktu ICO ti přijde email jako potvrzení o zaplacení s fakturou 
b) Na email ti přijde postup, kde je i přístup do privátní facebookové skupiny. 
c) Odklikneš pozvánku a seš v aplikaci, kde jsou kvalitní analýzy kryptoměn 
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 mailu 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. 
 
 

2) Jaké výsledky mám očekávat? 
 
Cílíme na tisíce procent na základě jednoho až dvou ročního horizontu. Je to produkt na 
odkládání peněz, které člověk neřeší v průběhu roku, neboť kryptoměny jsou velmi cyklické a 
pro nás je zásadní mezi roční zhodnocení kryptoměny. 
 
 

3) Jaké burzy využíváme? 
 

U každé analýzy specifikujeme danou burzu. Mezi typické burzy patří Binance, Cryptopia a 

Huobi. Všechny tyto burzy mají povolený přístup nových členů. 

 

 

 



4) Jsem v ICO, co mě čeká? 

 

Minimálně 4-5 analýz kryptoměn, které jsou určitým způsobem zajímavé. Očekáváme u nich 

ve dvouletém horizontu opravdu extrémní zhodnocení, neboť řeší aktuální mezeru na trhu. 

Rozbory jsou přidávány jako dokumenty ve FB skupině, která ti přišla e-mailem. 

 

 

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

1) Pozorně si přečíst Obchodní podmínky a kodex království 
2) Pozorně si přečíst emaily, které ti přijdou po zaplacení 
3) Ve finální faktuře najdeš všechny potřebné informace k začátku 
4) Zkontroluj si, zda jsi na FB skupině ICO - CRYPTO KINGDOM CZ 
5) Přečti si často kladené otázky na podpůrné stránce 
6) Přihlas si k odběru všechny naše kanály pro maximální informovanost 
7) Ve svém profile na webu najdeš dokument ŘÍZENÍ PENĚZ 
 


