Co jsou to WinSignals?
WinSignals jsou burzovní cenové signály pro krátkodobé cenové pohyby vybraných aktiv s
dlouhodobou úspěšností 80-90 %, které můžete využívat pro řízení svých investic na burze.
Jde o krátkodobé pravděpodobnostní predikce. Je to upozornění na pravděpodobnostně
zajímavou situaci, na možný cenový tržní impuls. S pravděpodobností 75-90 % se cena dříve
nebo později rozpohybuje identifikovaným směrem. Dlouhodobě lze v ziskových úrovních
uzavřít až 90 % obchodních burzovních pozic otevřených na základě WinSignals. Součástí
WinSignals (WS) je doplňkový servis Win Easy Management. Tento servis šetří Váš čas,
peníze a představují zajímavé ziskové příležitosti pro Vaše podnikání na burze.
WinSignals nejsou investičním doporučením, radou či návodem pro to, jak byste měli na
burze obchodovat či řídit peníze, investice. Tým WinSignals nepřebírá odpovědnost za
doporučení jednotlivých signalistů, ani za reálné výsledky uživatelů a příjemců obchodních
signálů, predikcí.
Vzhledem k mezinárodní klientele jsou zasílané zprávy a informace v anglickém jazyce.

Jak si WinSignals objednat ?
V zásadě máte dvě možnosti, přičemž každá z nich vyžaduje zadat vaši správnou emailovou
adresu a vaše platné telefonní číslo. Bez těchto údajů nelze WinSignals přijímat.

1. Objednání z webové stránky

a. Klikněte na tlačítko
na titulní stránce našeho
blogu, vyberte si variantu objednávky a vyplňte objednací formulář. Po zvolení
způsobu platby a zaplacení servisu obdržíte email se základními informacemi a
přihlašovacími informacemi do mobilní aplikace WinSignals.
b. Na aplikaci AppStore (pro systém iOS pro zařízení Apple)
nebo GooglePlay (pro systémy Android) si stáhněte
mobilní aplikaci WinSignals (snadno najdete ve
vyhledávači) a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu.
Na přihlašovací obrazovce zadejte svou emailovou adresu
a heslo, které jste obdrželi v potvrzovací zprávě a od
tohoto okamžiku můžete přijímat všechny aktuální signály
WinSignals.

2. Objednání z mobilní aplikace
a. Na mobilní aplikaci AppStore (pro systém iOS pro zařízení Apple) nebo
GooglePlay (pro systémy Android) si stáhněte mobilní aplikaci WinSignals
(snadno najdete ve vyhledávači) a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu.
Na přihlašovací obrazovce stiskněte tlačítko
, zadejte svou
emailovou adresu, telefonní číslo a heslo, které chcete pro aplikaci používat.
Potvrďte souhlas s obchodními podmínkami a požadavek odešlete. Na váš
mobilní telefon obdržíte sms zprávu s potvrzovacím kódem (confirmation
code), který zadejte na přihlašovací obrazovku aplikace Winsignals a tím
potvrďte vaši registraci.
b. V průběhu 24 hodin od nás obdržíte email s informacemi o možnostech
platby. Po zaplacení služby obdržíte potvrzovací zprávu a od tohoto okamžiku
se můžete přihlásit do mobilní aplikace a můžete přijímat všechny aktuální
signály WinSignals.

Návod na stažení a obsluhu mobilní aplikace naleznete na našem webu pod tlačítkem

Přejeme hodně úspěchů při obchodování na burze s WinSignals!

