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POCZĄTKI / NASZE CELE
Portal powstał dzięki obserwacji rynku kryptowalut na przełomie 2017/2018 roku, kiedy zaistniała tzw. „gorączka Bitcoin”. Można było
zauważyć wysyp specjalistów, trader’ów, szkoleniowców i sprzedawców cennych informacji, które jak się potem okazywało często były
trafne – bo wtedy wszystko rosło. Problem jednak powstał, kiedy rynek dopadła hossa – informacje przestały być częste a przede
wszystkim rzetelne.
Brak zaangażowania, słaba jakość informacji, opóźnione informacje – to tylko część zaistniałych problemów.
Podjęliśmy decyzję, iż jako firma zaangażowana w rynek kryptowalut odpowiemy na potrzeby rynku i stworzymy zautomatyzowany
portal, który będzie przekazywał szybko świeże informacje z rynku.
Podstawowymi celami portalu jest:
- szybkie przekazywanie informacji o sygnałach z rynku kryptowalut,
- transparentność (portal wpięty w API Coinmarketcap),
- analiza podanego sygnału online,
- współpraca z kilkoma giełdami,
- analiza informacji wewnątrz zespołu,
- stabilny, stały wzrost zysków na podstawie przekazanych informacji.

Pomysłodawcą, projektantem i jednocześnie osobą
zarządzającą jest Tomasz Kucfir. Posiada kilkunastoletnie
doświadczenie w IT, obecnie zarządza własną spółką IT,
która od 2014 roku współpracowała m.in. z PWPW, Metrem
Warszawskim, Miastem Stołecznym Warszawa, Urzędami
Województw
czy
Polskim
Radiem.
Jednocześnie
współorganizuje kilkadziesiąt konferencji na rynku IT w
ciągu każdego roku oraz od kilku lat wspiera organizację
targów IT na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zorganizował również
konferencję Crypto Future pozyskując szereg kontaktów i partnerów na rynku
kryptowalut w Polsce i na świecie.

Więcej na http:// tomaszkucfir.pl
ZESPÓŁ CRYPTOBULL
Podczas dwóch miesięcy programowania portalu mieliśmy okazję zaangażować się w pozyskiwanie i zweryfikowanie
naszych przyszłych Partnerów – Traderów na rynku międzynarodowym.
Udało się pozyskać osoby, z którymi stale współpracujemy uzyskując informacje, wspólnie dokonując analizy rynku i
potwierdzając uzyskane informacje. Nie zważając na różnice czasowe i na to, że w/w osoby pracują w różnych
częściach świata (m.in. USA, Indie, Pakistan, Chiny) wypracowaliśmy wewnętrzny system, dzięki któremu
dostarczamy informacje on-line poprzez portal Crypto Bull.
Główną cechą wspólną tych osób jest pasja do tradingu. Dodatkowo każda osoba, z którą współpracujemy jest w 100%
zaangażowana w rynek kryptowalut. Jednocześnie jest on jedynym i głównym źródłem dochodowym tych osób. Po
kilku tygodniach współpracy, budowy relacji i jednoczesnym programowaniu - oficjalnie uruchomiliśmy portal.

GŁÓWNE INFORMACJE

Każda dokonana transakcja i wykupienie subskrypcji jest podstawą do wystawienia dokumentu rozliczeniowego - Faktury VAT. Staramy
się, aby transparentność była wdrożona na każdym poziomie.

DZIAŁANIE PORTALU CRYPTO BULL
Logowanie / rejestracja odbywa się
na stronie https://vip.cryptobull.pl/login – szyfrowanej kluczem SSL.

Pod linkiem https://vip.cryptobull.pl bez zalogowania widoczne są DARMOWE SYGNAŁY

Po zalogowaniu do konta VIP posiadamy następujący widok:

Posty są głównie sygnałowe, jednakże trafiają się posty
typowo informacyjne.
Dziennie dodajemy około 10 postów tj. 8-10 sygnałów.

Wall – tablica informacyjno-sygnałowa
Your subscription – dane nt. wykupionej subskrypcji
Settings – ustawienia (szczegóły poniżej)
Messages – wiadomości wewnętrzne / chat
Partnership program – program partnerski / poleceń
Logout – wylogowanie

Serce przy danym sygnale – możliwość obserwowania danego sygnału do odwołania lub zamknięcia (zapala się na zielono, sygnał
widoczny potem w Followed signals)

Menu po lewej
All posts – pokazuje wszystkie posty zarówno sygnałowe jak i informacyjne
Followed signals – pokazuje tylko sygnały obserwowane (które miały zaznaczoną ikonkę serca)
Signals posts only – pokazuje tylko posty sygnałowe (wszystkie)
Open signals – pokazuje tylko otwarte sygnały
Closed signals – pokazuje tylko zamknięte sygnały

Post sygnałowy
Added – data dodania sygnału
Pair – para kryptowalut (WALUTA / BTC)
Exchange – giełda dla sygnału
Price in – sugerowany maks. moment wejścia
Type – długość sygnału (SHORT/MID/LONG)*
Current price – aktualna cena wg.
coinmarketcap (średnia) LIVE
Stoploss – sugerowany stoploss
Target 1, 2, 3, 4 – sugerowane targety
Current score – aktualny wynik sygnału w % (price in / current price) LIVE

Ustawienia (settings)
Basic information – możliwość zmiany Imienia, nazwiska oraz nick-u
Notifications – powiadomienia na e-mail i wkrótce SMS (nowe sygnały, obserwowane sygnały)
Change password – zmiana hasła do konta

Wiadomości (messages_
Wewnętrzny system komunikacji + czat.

Signal reached – sygnał osiągnięty (profit na +)
Signal unreached – sygnał nieosiągnięty (profit na -)

PROGRAM PARTNERSKI
Głównymi filarami portalu Crypto Bull nie są tylko rzetelność, transparentność oraz szybkość działania. To również wzajemne zaufanie i
budowa społeczności, dążącej do najwyższych wyników na rynku kryptowalut. Teraz masz możliwość rekomendacji portalu poprzez
unikalny link referencyjny i otrzymasz bonus z trzech poziomów rekomendacji!
20% - od wysokości wpłaty (brutto!) osób z 1 poziomu (które zaprosisz bezpośrednio)
7% - z 2 poziomu (z każdej wpłaty osoby, które zaprosiłeś zaproszą kolejne)
3% - z 3 poziomu (z każdej wpłaty osoby, które zostały zaproszone przez osobę którą zaprosiłeś)

Wszystkie wyniki i aktualny status udziału w programie partnerskim,
wielkość bonusów na poszczególnych poziomach
można sprawdzić w Partnership program

W tym miejscu możesz skopiować link oraz bannery reklamowe i promować
serwis poprzez swój link polecający.

Wypłata bonusów następują dwa razy w miesiącu (15-stego dnia miesiąca oraz
ostatniego dnia każdego miesiąca). Przy zakończeniu 2 tygodniowego okresu
wybierzesz sposób swojej wypłaty – w PLN lub w BITCOIN.
W tym celu będziesz musiał wprowadzić numer konta bądź adres portfela BITCOIN.

SKUTECZNOŚĆ I PROFITY
Obecna skuteczność wynosi 85%. Zatem więcej niż 8 na 10 podawanych sygnałów jest trafnych. W historii konta VIP na tablicy, bądź na koncie
darmowym (https://vip.cryptobull.pl) można dokaładnie zweryfikować zamknięte sygnały. W przypadku sygnałów otwartych następują często
wahania i widoczne jest to na current score. Trzymamy się tutaj założonych targetów.
Średni profit – 10% / dzień
Obok prezentujemy zestawienie sygnałów z ostatniego okresu.

Jak widać u nas zdarzają się sygnały, które potrafia osiągnąć w ciągu 1-2 dni 10-40 %.
Jednakże, naszym głównym celem jest sukcesywny, powtarzalny zysk.

DALSZY ROZWÓJ
Do końca maja 2018r. zostanie zakończone wdrażanie systemu powiadomień sms (sygnały wszystkie lub obserwowane). Dla wszystkich
użytkowników z aktywną subskrypcją będą w cenie. Wdrożenie nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi opłatami dla
dotychczasowych użytkowników.
W lipcu 2018r. zostanie uruchomiona aplikacja CryptoBull na system Android. Użytkownicy z aktywną subskrypcją będą mogli logować
się na komputerze lub w telefonie / tablecie z systemem Android. Będą funkcjonowały powiadomienia push.
Na początku trzeciego kwartału zostaną wdrożone dodatkowe systemy premiowe dla najbardziej aktywnych partnerów.

Ponadto już od czerwca 2018r. rozpoczniemy publikowanie poradników dla początkujących z obsługi giełd kryptowalut, zakładania
portfeli, zarządzania środkami oraz będziemy prowadzić kursy on-line. Dzięki temu będziemy dodatkowo wspierać naszych Partnerów w
realizacji ich zamierzeń inwestycyjnych.

W roku 2018 platforma Crypto Bull zostanie również podłączona do API głównych giełd, dzięki czemu reakcja na wahania kursów będzie
jeszcze szybsza a informacje będą jeszcze bardziej rzetelne.

Rozwijaj się i zarabiaj razem z nami!

www.cryptobull.pl

W razie pytań – pozostajemy do dyspozycji

Przypominamy, że logowanie / rejestracja odbywa się
na stronie https://vip.cryptobull.pl/login

e-mail: contact@cryptobull.pl
telefon: +48 537 813 021

