ASP – podrobná specifikace
Základní charakteristika










Produkt s nižší dynamikou oproti signálům
Držení kvalitních kryptoměn
Práce s kapitálem vyšším než 1 BTC
Reakce na signál v rámci minut, či hodin
Každodenní rozbory BitCoinu
Přístup k privátním informacím
Stabilní měsíční očekávaná ziskovost 5-15 %
Obchodování na burzách Bittrex, Binance
Informace posílány na telegram

1) Je tento produkt pro mě?
ASP je produkt pro pokročilé, kteří již mají nějaké zkušenosti s kryptoměnami. Pracujeme zde
s vysokým kapitálem, v praxi minimálně 1 BTC. To už je kapitál, kde musíme být opravdu
zodpovědní. Produkt je o tom, abychom měli v portfoliu kvalitní kryptoměny a portfolio
přeskupovali podle aktuálnosti a různých událostí.

2) Co je cílem produktu?
Stabilní řízení peněz a přítok peněz s očekávaným ziskem 5-15 %, přestože se od listopadu
pohybujeme o dost výše. Snažíme se hlavně o řízení rizika a zajištění propadů. Neriskujeme a
vstupujeme do obchodu při jistotách na trhu. V tomto produktu jsme velmi trpěliví a není kam
spěchat. Díky tomu zatím nemáme záporné měsíce, naopak zisky jsou velmi vysoké. Pokud hledáš
vyšší zisky, než kde jinde s kontrolovaným rizikem, na který se primárně soustředíme, pak je ASP
to pravé. Doporučujeme prvně začátky se signály a pak pracovat s vyšším kapitálem v ASP.

3) Kolik si měsíčně vydělám?
Soustředíme se na maximální stabilitu a kontrolu rizika. Minimální měsíční průměr očekáváme 515 %, aktuálně jsme od listopadu přes 150 % s opravdu vysokým kapitálem, a tím pádem jsme
extrémně nad průměrem.

4) Co je v ceně produktu?
o
o
o
o
o
o

Signály, které chodí na telegram
Přístup do FB skupiny, jen pro členy Crypto Kingdom CZ (třeba dodržovat kodex)
Přístup do vlastní aplikace, které umožňuje rychlý nákup a informace
Přístup do stránky, kde je plno často-kladených otázek
Přístup do Fóra jen pro členy Crypto Kingdom CZ
Přístup na stránku s live-chatem pro pomoc

5) Jaký je postup?
a) Po zaplacení produktu ASP 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 INFORMACE
d) Následně se přihlas na webu pod svými uživatelskými údaji, které jsi zadal při
objednávce, nebo při registraci
e) Klikni 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.
6) Jsem v ASP, co mě čeká?
Prvně si pečlivě prohlédni naši telegramovou skupinu, abys věděl, jak to funguje. Crypto
Kingdom tým informuje o portfoliu. Pracuje se s BitCoinem a s altcoiny k dollaru. Celé
portfolio je počítané k dollarové hodnotě (CZK). Tvůj kapitál je při startu ve fiatu (coinmate,
coinbase) a čekáš na obchody, které tým provádí a můžeš je následovat včetně rozložení
portfolia dle procent.

7) Jakou burzu využívat?
Pracujeme s vysokým kapitálem. Coiny bys měl držet bezpečně. Buď trezor, peněženka nebo
směnárna. Na trh jdeme pro uskutečnění obchodů. Burzy využíváme Bitfinex, Binance,
Bittrex. Doporučujeme nejvíce kapitalizované, neboť držíme portfolio velmi kvalitních a
kapitalizovaných kryptoměn.
Rekapitulace toho, co bys měl udělat, abys měl nejlepší výsledky v produktu ASP
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pozorně si přečíst Obchodní podmínky a kodex království
Pozorně si přečíst emaily, které ti přijdou po zaplacení
Ve finální faktuře najdeš všechny potřebné informace k začátku
Zkontroluj si, zda jsi na telegramu ve skupině ASP – CRYPTO KINGDOM CZ
Přečti si často kladené otázky na podpůrné stránce
Přihlas si k odběru všechny naše kanály pro maximální informovanost
Ve svém profile na webu najdeš dokument ŘÍZENÍ PENĚZ

