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ZAPRASZA NA SZKOLENIE

„FUNDUSZE INWESTYCYJNE TO NIE LOKATA”
ABY SKUTECZNIE INWESTOWAĆ NIE TRZEBA BYĆ EKSPERTEM

Szczególnie polecane dla posiadaczy polis inwestycyjnych
Aegon, Axa, Generali, Skandia, Compensa, HDI, Nordea

oraz początkujących inwestorów i osób rozważających wybór
funduszy jako sposobu na pomnażanie kapitału

Szkolenia odbywają się w następujących miastach

 Łódź, Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Gdańsk

MIEJSCA I TERMINY SZKOLEŃ DOSTĘPNE NA STRONIE:

http://www.opiekuninwestora.pl/szkolenia

DO 2011 ROKU ZE 103. SZKOLEŃ SKORZYSTAŁO PONAD 1200 OSÓB!

http://www.opiekuninwestora.pl/opinie

OD KWIETNIA 2011 NOWA FORMA SZKOLENIA, NOWE TREŚCI
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SZKOLENIE TO INWESTYCJA W PRAKTYCZNĄ WIEDZĘ

Promowane od lat zasady inwestowania w fundusze mówiące „kup i trzymaj”, „uśredniaj
systematyczne wpłaty” czy też stosuj „dywersyfikację” same w sobie nie działają. Takie
inwestowanie wymaga po prostu szczęścia. A często wręcz ogranicza możliwości
zarabiania. Pokażę to zarówno na danych historycznych jak również jak dobierane są dane,
aby te zasady dobrze „działały” w teorii i na slajdach marketingowych.

PRZED OBIADEM...

Początek szkolenia to podstawy rynków finansowych. Poczujesz w jaki sposób działają
giełdy, rynek obligacji, fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane oraz inne sposoby
inwestowania pieniędzy. To wiedza niezbędna aby zrozumieć jak działają fundusze.

Podsumujemy także te najbardziej zaskakujące elementy „Magii Procentów” .Wykonamy kilka
ćwiczeń i już nigdy nie dasz się reklamom lub błędnym wyliczeniom obiecującym
wysokie zyski. Zrozumiesz w jaki sposób dobiera się dane do prezentacji marketingowych i jak
bardzo wykresy teoretyczne różnią się to od rzeczywistości. Poznasz też 7 największych
mitów inwestowania, przez które wiele osób nieświadomie traciło swoje pieniądze.

Nie obejdzie się bez krótkiego bloku zawierającego teorię rynku funduszy inwestycyjnych.
Oraz bardzo praktyczny temat: gdzie można inwestować w fundusze. Kiedy (od strony
czystych zysków) wybrać platformę bez opłat a kiedy więcej zarobimy w polisie inwestycyjnej.

Przyszłości nie da się przewidzieć. To prawda. Ale czy to oznacza, że mamy zdać się całkowicie
na szczęście, jeżeli chodzi o nasze pieniądze? Pokażę, że istnieje zupełnie inne podejście
do inwestowania. Zamiast przewidywać przyszłość - po prostu reagujemy na fakty. Żadnych
emocji, żadnego sprawdzania PKB Stanów Zjednoczonych. Proste i skuteczne zasady
inwestowania dla osób, które rynkami finansowymi nie chcą się pasjonować.

Na początek – strategie dla inwestowania krótkoterminowego. Czyli w jaki sposób bez
obaw inwestować w fundusze agresywnie nawet w perspektywie kilku miesięcy.

DRUGA POŁOWA DNIA TO PRAKTYCZNE PORADY ORAZ ZASADY I STRATEGIE INWESTOWANIA

Poznasz strategię inwestowania długoterminowego (opartą o zasady Darwin

Defender). Dokładne omówienie ewolucji strategii, zasad działania i bezpieczeństwa. A także
zasady jej modyfikacji (czyli jak zarabiać więcej przy niewielkim ryzyku niższych zysków).

Giełda lubi zarabiać, lubi tracić i często znajduje się w trendzie bocznym. Omówię zasady
inwestowania w każdej z tych sytuacji. W każdej z nich można uzyskać ponadprzeciętny wynik.
Poznasz zaskakująco skuteczną metodę inwestowania idealną dla trendu bocznego.

Fundusze zagraniczne – pokażę dokładnie jak się za to zabrać. I gdzie leży tak naprawdę
ryzyko walutowe. Kiedy kurs EUR dla funduszy wycenianych w EUR ma znaczenie a kiedy jest
absolutnie nieistotny gdyż ryzyko walutowe leży w zupełnie innym miejscu.

Nowość 2011. Kiedy wykorzystać: fundusze surowcowe (bez tej wiedzy efekt Twoich
decyzji może być odwrotny do oczekiwań), fundusze obligacji zagranicznych. Jak używać
funduszy selektywnych oraz słów kilka o funduszach dla lubiących większe ryzyko.

Wszystko przeplatane praktycznym wykorzystaniem narzędzi dostępnych w portalu
Opiekun Inwestora.
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JEŻELI ZASTANAWIASZ SIĘ NAD WYBOREM SPOSOBU INWESTOWANIA W FUNDUSZE

Przedstawię obiektywną wiedzę na temat wszelkich sposobów inwestowania w fundusze.

Wystarczy zajrzeć do Internetu, aby zauważyć jak wiele dyskusji prowadzi się na temat
inwestowania w polisach inwestycyjnych (Axa, Aegon, Skandia, Generali itp.) oraz inwestycji
bez żadnych opłat w mBanku. Na szkoleniu usłyszysz co na ten temat mówią liczby.
Nie będziesz mieć żadnych wątpliwości kiedy inwestować w mBanku a kiedy wybrać

polisę inwestycyjną. Co więcej - dowiesz się na co zwrócić uwagę wybierając taki
produkt, tak aby był najlepszy dla Ciebie.

JEŻELI JESTEŚ DORADCĄ FINANSOWYM

Poznasz fakty, o których raczej nie usłyszysz na szkoleniach wewnętrznych. Będziesz jeszcze
lepszym doradcą dla Twoich Klientów. To Cię zainteresuje: Przedstawię na konkretnych
liczbach dlaczego polisa inwestycyjna, pomimo swoich opłat, pozwoli zarobić więcej

niż inwestowanie w te same w fundusze np. w mBank-u (bez żadnych opłat).

NIE MA ZŁOTEJ REGUŁY INWESTOWANIA... WYŻSZE ZYSKI WYMAGAJĄ DZIAŁANIA

I nie możesz tego oczekiwać po szkoleniu. Nie ma gotowej metody, która zawsze będzie
wykorzystywać okazje i jednocześnie zawsze chronić kapitał. Oczywiście – na podstawie
danych historycznych można takie strategie opracować i wykazać, że zawsze trafiały w górki i
dołki. Przy czym... skuteczność takich rozwiązań w przyszłości jest obarczona dużym ryzykiem.

Fundusze to inwestycja – od tego ile czasu na inwestowanie poświęcisz zależeć będą
Twoje zyski. Moje 6 letnie doświadczenie praktyka oraz lata analiz rynku funduszy
inwestycyjnych pozwalają zaproponować gotową strategię, która jest przede wszystkim
nastawiona na bezpieczeństwo – ale też nie gardzącą zyskami. Historycznie na poziomie
znacznie lepszym niż najlepsze fundusze dostępne na rynku.

Były, są i będą okresy czasu, gdy gotowa strategia będzie zachowywała się bardzo
bezpiecznie, podczas gdy rynki zarabiają. Czyli zyski w porównaniu do możliwości będą
niższe. Dla osób, które absolutnie nie chcą śledzić własnych inwestycji takie okresy nie mają
znaczenia (główna zasada, którą promujemy to nie tracić, ale zarabiać, niekoniecznie jak
najwięcej). Jednak poświęcając nieco więcej czasu na inwestycje możesz zarabiać

znacznie więcej przy niewielkim ryzyku.  Mówię tu o 1- 2 godzinach w miesiącu.

Ale ryzyka wyeliminować się nie da. Mogę tylko pokazać Tobie zasady inwestowania, które to
ryzyko minimalizują. I strategie, które dodatkowo zwiększają szanse na zyski.

ZAPISY NA SZKOLENIE

Na stronie internetowej:
www.opiekuninwestora.pl/szkolenia

Pocztą elektroniczną:
szkolenia@opiekuninwestora.pl

Telefonicznie: kontakt z numerem infolinii
801 00 24 64 lub 61 670 33 44
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TO NIE SĄ SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE: TO OBIEKTYWNA I PRAKTYCZNA WIEDZA

Szkolenia nie są nakierowane na sprzedaż produktów inwestycyjnych - i dlatego mogę

tu prezentować w pełni niezależną wiedzę bez ukrywania faktów.

Na końcu szkolenia przez 5 minut przedstawię moją ofertę produktów inwestycyjnych
i wsparcie jakiego udzielam inwestującym za moim pośrednictwem. Zamiast rasowego
sprzedawcy proponuję swoją wiedzę, doświadczenie i pomoc w zarządzaniu Twoją inwestycją.

Możesz mieć wątpliwości – czy oferując produkty inwestycyjne można mówić całą
prawdę i w pełni niezależną wiedzę? Ocenę muszę pozostawić już Tobie.
A jeżeli uznasz, że szkolenie nie spełniło Twoich oczekiwań lub było Twoim
zdaniem szkoleniem sprzedażowym – po prostu zwrócę Tobie pieniądze.

CZĘŚĆ WIEDZY OTRZYMASZ JESZCZE PRZED SZKOLENIEM...
Dotyczy to bloku: „Magia Procentów”. Półtoragodzinne nagranie obejrzysz wygodnie w fotelu
przy komputerze. Pokazuje ono wiele sztuczek sprzedażowych oraz kilka wykresów
prezentujących mity inwestowania. Na szkoleniu będzie 15 minutowy skrót tego nagrania.
Nie jest obowiązkowe – ale warto poznać jak poprawnie liczyć zyski z funduszy, jak
uwzględniać inflację i ile tak naprawdę zarabiają fundusze, gdy pozostawimy je bez nadzoru.

A CO O SZKOLENIACH MÓWIĄ UCZESTNICY?
Czy jest to wiedza prawdziwa, czy też próba tylko „negowania rzeczywistości” pozostawiam
Tobie. Mogą tu pomóc opinie uczestników poprzednich ponad stu edycji szkolenia.

Zacząłbym od tego: kilka mitów legło w gruzach! Sprzedaję polisy inwestycyjne. Pewnie
tak samo, jak wielu z Was.  Prawdopodobnie jeździmy na te same szkolenia,

na których uczą nas: kupuj regularnie, uśredniaj cenę jednostki, w długim horyzoncie te spadki i tak nie
mają znaczenia itp., itd. Kochani! To jedna wielka bzdura. Okazuje się, że to nie działa w ten sposób. A
słyszeliście (a może mówimy o tym Klientom) o procencie składanym? W przypadku funduszy
inwestycyjnych nie ma czegoś takiego, jak procent składany. Ale nie chcę przez to powiedzieć, że mamy
zrezygnować z tego, co robimy. Absolutnie nie. Tylko chcę Wam powiedzieć: jedźcie na to szkolenie!!!

Zobaczycie całość z zupełnie innej perspektywy. Ja spojrzałem na to co robię z innej strony i jestem
porażony tą wiedzą, czego i Wam życzę. Gdyby ktoś z moich znajomych mnie zapytał, czy warto pojechać
na takie szkolenie, to moja odpowiedź byłaby jednoznaczna: bezwarunkowo.

Remigiusz używa prostego i obrazowego (poprzez gry i pokazy, typu gra w kości czy
użycie koszyka) języka, by przedstawić trudne treści – w "łopatologiczny"

sposób zostały wyjaśnione różnice pomiędzy różnymi instrumentami rynku pieniężnego – wreszcie
rozumiem czym są akcje, a czym fundusz czy obligacje. Zastosowane przez Remigiusza gry i ćwiczenia
ułatwiają przyswajanie wiedzy, a jednocześnie są proste i interesujące. Utwierdziłam się, że dobrze
zainwestowałam swoje pieniądze.



SZKOLENIE PODSTAWOWE: FUNDUSZE TO NIE LOKATA!

5

Kilka dni zbierałam się do napisania opinii o szkoleniu, więc zdążyłam ochłonąć.

Jednakże każdego dnia wracałam co trochę myślą do tego, co zobaczyłam

i usłyszałam 15 maja w Krakowie na szkoleniu "Fundusze inwestycyjne to nie lokata". Od tego dnia już
nic nie jest takie, jak widziałam to wcześniej. To czego się domyślałam, a czego jednak nie znajdziecie w
folderach reklamowych funduszy, artykułach w internecie, wypowiedziach zarządzających TFI czy
analityków, zobaczyłam i usłyszałam na żywo. Wszystko poparte wyliczeniami i dokładnie zweryfikowane.

Przesyłam podziękowania za miłą, kameralną atmosferę i ogromną dawkę solidnej wiedzy,

nie tej akademickiej, ale praktycznej, którą mogę stosować od zaraz.

Jadąc na szkolenie miałem inne spojrzenie na inwestowanie w fudusze, teraz mam inne i już się nie
dziwię, dlaczego udawało mi się na nich stracić. Przed szkoleniem fundusze jawiły mi się jako forma
bardzo długiego zamrożenia większej ilości gotówki, by móc osiągnąć sensowny zysk, bez istotnej
możliwości jego ochrony przed stratami. Coś na zasadzie: "wpłać, poczekaj, obserwuj notowania
jednostek i jak wykres ich wartości będzie wzrastający, to fajnie, a jak pojawią się zbyt duże straty, to
wypłać dla ratowania pozostałej kasy."

PRAKTYCZNA WIEDZA ZAMIAST TEORII

1. Zamiast kilku godzin teorii poznasz tylko to co jest naprawdę potrzebne i niezbędne aby
samodzielnie zarządzać Twoimi pieniędzmi na rynku funduszy,

2. poczujesz siłę jaka tkwi w polisach inwestycyjnych oraz poznasz sytuacje, w których
te produkty należy omijać z daleka,

3. poznasz zasady inwestowania oraz strategie, które nie wymagają żadnej znajomości
ekonomii i analizowania rynków finansowych,

4. otrzymasz gotową strategię dla inwestowania długoterminowego - czyli gdy
pieniądze wpłacasz na przyszłą emeryturę lub przyszłość dziecka, oraz zasady
wprowadzania zmian do strategii i bardziej aktywnego inwestowania

5. zaskoczę Cię prostą strategią, która pozwala w bezpieczny sposób inwestować w
fundusze akcji nawet gdy pieniądze inwestujesz na pół roku, rok, dwa lata

6. po szkoleniu już raczej nie zdecydujesz się na fundusze aktywnej alokacji lub portfele
modelowe – po prostu pokażę dlaczego ich wyniki są gorsze od wyników lokat bankowych,

7. zaprezentuję jak dobierać fundusze (fundusze dobieramy do strategii, a nie jak mówią
do Twojej akceptacji ryzyka...)

8. omówię dwa sposoby na wybór i zarządzanie portfelem funduszy zagranicznych,

9. zrozumiesz jak działa procent składany i jak łatwo jego efekt zniszczyć brakiem
podejmowania decyzji inwestycyjnych,

10. przekonasz się jaki naprawdę wpływ mają różne koszty na wynik Twojej inwestycji i co
w praktyce oznacza podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki) oraz inflacja

11. poznasz te często zaskakujące fakty na temat funduszy zagranicznych, funduszy
surowcowych oraz selektywnych czy też aktywnej alokacji

12. pokażę Tobie narzędzia, dzięki którym oszczędzisz swój czas podczas, gdy Twoje
inwestycje będą pod pełną kontrolą,

13. moja praktyczna porada dla osób, które straciły już w funduszach, a jedyne co
słyszą zewsząd to „w długim okresie się odrobi”, „dokupuj bo jest tanio”, nic nie rób bo
„strata jest tylko wirtualna” i tym podobne. Naprawdę można coś z tym zrobić!
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UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE ZASTOSUJESZ JUŻ NASTĘPNEGO DNIA PO SZKOLENIU
1. Zaczniesz samodzielnie zarządzać Twoimi pieniędzmi w funduszach,

2. zabezpieczysz wypracowane zyski podczas, gdy wiele osób będzie tracić wierząc w
zasady "zarabiania w długim terminie",

3. zaczniesz zarabiać gdy wiele osób będzie zastanawiało się "czy to dobry moment,
aby zainwestować w fundusze akcji",

4. po szkoleniu bez problemu rozpoznasz błędy w marketingowych prezentacjach

dotyczących inwestowania,

5. zrozumiesz jak działa giełda, produkty strukturyzowane, fundusze,

6. bez problemu wskażesz kiedy wybrać inwestowanie w polisie inwestycyjnej (Axa, Aegon,
Skandia, Generali - na co zwrócić uwagę przy wyborze) a kiedy na platformie bez opłat,

7. zobaczysz dlaczego inwestując agresywnie wcale nie musisz zgadzać się na

większą stratę niż inwestując ostrożnie,

8. przekonasz się co w inwestowaniu jest mitem a co prawdą a czego często nie powie Ci
sprzedawca produktów,

9. bez problemu wybierzesz te fundusze, które uzyskiwały systematycznie lepsze wyniki od
innych w ostatniej sytuacji rynkowej – dopasowane do Twojej strategii inwestycyjnej

10. poznasz zasady zarabiania w czasach wzrostów, spadków i trendów bocznych

11. przestaniesz przejmować się kursem euro czy dolara przy inwestycjach w fundusze
zagraniczne wiedząc kiedy kurs ten nie ma żadnego znaczenia dla Twoich pieniędzy

12. jeżeli jesteś doradcą finansowym - poznasz te fakty, o których raczej nie usłyszysz na
wewnętrznych szkoleniach sprzedażowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenia zaczynamy o godzinie 9.30. Kończymy planowo o 17.30. Ale jeszcze do godziny
18.30 zainteresowani otrzymają odpowiedzi na wszelkie dodatkowe pytania.

8 godzin wykładów, i ćwiczeń (i dodatkowa godzina na Twoje pytania)
Sama praktyczna wiedza poparta faktami. Nie będziesz się nudzić.

Kawa, herbata, coś słodkiego.

Do tego obiad w połowie szkolenia (między 13.00 a 14.00).

Dodatkowe konsultacje e-mail

Możesz napisać i zadać dodatkowe pytania.

Poradnik "Analiza Twoich Finansów - dlaczego warto inwestować"

Zestaw arkuszy do analizy Twoich finansów.

Materiały ze szkolenia i miejsca z dodatkową wiedzą

Slajdy, dodatkowe raporty, ciekawe strony www, artykuły i kursy

Arkusze Excel z serii Pomocnik Inwestora

Na których wykonasz własne symulacje i obliczenia.

Certyfikat ukończenia szkolenia

Oraz mile spędzony czas

I świadomość dobrze zainwestowanych pieniędzy.
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SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE NA STRONIE:

http://www.opiekuninwestora.pl/funduszetonielokata

SZKOLENIE PROWADZI REMIGIUSZ STANISŁAWEK

Już we wrześniu 2007 roku w wywiadzie1 internetowym mówił
o potrzebie reagowania na pojawiające się spadki na giełdach.
W tym czasie mówiło się zdecydowanie co innego.  Kto skorzystał
z proponowanego podejścia do zarządzania własnymi inwestycjami
wie, że było to dobre rozwiązanie. I wiedzą o tym jego pieniądze.

Ukończył Informatykę Ekonomiczną na Uniwersytecie

Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie przez kilka lat działał naukowo.

Pasjonat zagadnień finansowych i inwestycyjnych. Pierwszy
rachunek maklerski założył jeszcze pod koniec nauki w liceum.

Od wielu lat oszczędności lokuje jednak głównie w Fundusze Inwestycyjne. Łącząc pasję
z funkcją trenera inwestycyjnego naucza z zakresu edukacji finansowej, prowadzi szkolenia i
pomaga prywatnym inwestorom świadomie zarządzać pieniędzmi na rynku funduszy
inwestycyjnych. Szkolenia z inwestowania prowadził zarówno dla osób prywatnych
inwestujących  w fundusze, jak również dedykowane dla firm oraz dla dystrybutorów
produktów (Axa, Skandia, Generali, Aegon, HDI, Compensa). W okresie wrzesień 2009 -
marzec 2011 przeprowadził ponad 110 całodniowych szkoleń z inwestowania.

Jak zawsze podkreśla - zamiast 10 lat doświadczenia w technikach sprzedaży funduszy
inwestycyjnych oferuje 7 lat pasjonowania się tym rynkiem i praktyczną wiedzę.

Stworzona przez niego firma Opiekun Inwestora jest laureatem tytułu Innowacja Roku
2009. Została zakwalifikowana do półfinału konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2010.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

Remigiusz Stanisławek

trener inwestycyjny, twórca i współwłaściciel portalu i firmy

Opiekun Inwestora

  www: www.opiekuninwestora.pl
 e-mail: szkolenia@opiekuninwestora.pl

                                          

1 Cykl wywiadów Sztuka Inwestowania (m.in. na Infor.TV) można obejrzeć na stronie
http://blog.opiekuninwestora.pl/index.php/kto-we-wrzesniu-2007-polecal-aktywne-
inwestowanie/
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NA DESER: JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ FINANSOWO NA WYPADEK UTRATY PRACY?

Na pewno znasz złotą zasadę „miej dostępną pod ręką 6-krotność miesięcznych

kosztów utrzymania”. Tak na wypadek np. utraty pracy, niespodziewanych wydatków.

Mówi się o tym chyba na każdym szkoleniu. Proponuje się np. oszczędzanie na ten cel. Mówi
się.... Ja pokażę Ci gotowe rozwiązanie jak mieć takie zabezpieczenie w ciągu 2

tygodni. I nie chodzi o żadną sprzedaż a o produkt bankowy, dopasowany dla takiej sytuacji.

KAŻDA METODA INWESTOWANIA WYMAGA CZASU. DAMY GO WAM!
Metody inwestowania, które promuję na szkoleniu mają jedną wadę. Wymagają
choćby minimalnej aktywności - czyli okresowego lub codziennego sprawdzania notowań
funduszy, liczenia wartości portfela inwestycyjnego. A to zajmuje czas. Czas, który jest
bardzo cenny. Założę się, że są o wiele ciekawsze metody spędzania czasu niż analizowanie
notowań funduszy i monitorowanie wartości portfela.

I to dlatego moim zdaniem oferując fundusze promuje się zasady „inwestuj

długoterminowo”. Kto zdecydowałby się na taki sposób oszczędzania na emeryturę/
przyszłość dziecka, gdyby usłyszał o konieczności ciągłego monitorowania własnych inwestycji?

A co powiesz, jeżeli na szkoleniu pokażę narzędzia, dzięki którym nie trzeba już w ogóle
sprawdzać notowań - a wszelkie informacje otrzymać można na e-mail (SMS)? I nie będą to
niepotrzebne raporty i analizy przesyłane codziennie, a jedynie wiadomości wysłane dokładnie
wtedy, gdy wymaga to Twojego działania.

TO ROZWIĄZANIE TO PORTAL OPIEKUN INWESTORA

Aby pomóc inwestorom podejmować skuteczne decyzje na rynku funduszy inwestycyjnych
w 2008 roku rozpoczął działalność (po 2 latach przygotowań) portal
www.opiekuninwestora.pl. W roku 2009 otrzymał tytuł Innowacja Roku.

Kapituła konkursu (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Centrum Innowacji FIRE)
przyznała ten tytuł za2 system ocen funduszy dopasowany do indywidualnego
profilu inwestora,  oraz system powiadomień.

Portal jest także półfinalistą konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2010, był nominowany w
konkursach European Business Awards oraz Globe Awards.

Na prezentację tego rozwiązania zaplanowałem 30 minut na końcu szkolenia.

                                          

2 http://www.opiekuninwestora.pl/innowacja_roku
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SPRAWDŹ TAKŻE NASZE INNE SZKOLENIA (WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL)

 „Fundusze inwestycyjne: Kierunek na zysk” Dla kogo: dla wszystkich, którzy myślą o tym
aby zacząć inwestować i szukają informacji
gdzie inwestować i jak planować własne
finanse. O czym dowiesz się na szkoleniu:

Dokładne omówienie dostępnych produktów
inwestycyjnych. Kilka słów o planowaniu
wydatków i budżetu domowego. Pokaz
możliwości, jakie daje stosowanie strategii i
dlaczego jako prywatny inwestor zarobisz
więcej niż najlepsze fundusze.

„Domowe finanse – ja tu rządzę” Szkolenie dedykowane dla Kobiet. Czyli co
może facet mieć do powiedzenia w tej kwestii?

Dla kogo: dla wszystkich Pań, które chcą
jeszcze lepiej zarządzać bieżącymi finansami
oraz planować przyszłość swoją oraz swojej
rodziny. O tym Twój partner może czasem nie
pamiętać... O czym dowiesz się na

szkoleniu: jak zarządzać budżetem
domowym, gdzie znikają Twoje pieniądze, 10
kroków opanowania Rodzinnych Finansów.

WARSZTATY Z INWESTOWANIA: CZYLI PREZENTACJE DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO

„Magia Procentów” „Warsztaty z inwestowania”

Podstawowe zasady matematyki finansowej, o
których niestety nie uczy się w szkołach. Choćby
tak ważna rzecz jak wpływ inflacji, który jest ...
zaskakująco duży nawet przy niewielkiej inflacji.
Brak tej wiedzy powoduje, że jesteśmy bezbronni
w zetknięciu z mitami sprzedażowymi, którymi
karmią nas reklamy..

Dla wszystkich, którzy szukają rzetelnej
informacji gdzie inwestować, kiedy wybrać polisę
inwestycyjną, a kiedy platformy inwestycyjne.
Dokładne omówienie dostępnych produktów.
Wszelkich kosztów, zasad działania polisy
inwestycyjnej, oraz poszczególnych zapisów
OWU. Dokładniej chyba już się nie da...


