
 

 زبان ساده : کپی تریدینگ به

از آن استفاده کنند و چه در افغانستان چه در هر جای دنیا تمامی افراد با هر سطح دانشی در هر سنی میتوانند  کپی تریدینگ به قدری ساده هستش که

 داشته باشند دالر کسب 

 دقیقا مانند اسمش عمل میکند  این روش کسب درآمد 

 یعنی کپی کردن معامالت 

 بهترین روش برای کسب درآمد آنالین و خود اشتغالی 

 ؟ و چجوری میشه در آمد کسب کرد حاال روش کار به چه شکل 

افغان های  براییکی از معتبرترین بروکر های دنیا در آن هم  ما گام به گام راهنماییتون خواهند کرد  بانانیپشتیبجز بحث ثبت نام و افتتاح حساب که 

  هستش سرمایه که بدست آوردن  میرسیم به بحث اصلی یعنی بروکر الیت فارکس عزیز

 کپی میکنید  و ر شده استانتخاب  مشورت مشاوران ما ی که با شما تنها کاری که میکنید این هستش که معامله گر

 حاال چه اتفاقی می افته ؟

 ی شما ثبت میشود هر معامله ای که اون فرد انجام بده به صورت خود به خود هم برا

 شود برای شما هم معامله بسته میشود خارج و هر جا آن معامله گر از معامله 

 هم کسب میکنید  شماو دقیقا سودی که او کسب میکند رو 

 حاال کدام یک از این کار هارو شما انجام میدهید 

 مدیر معامله گر  دنبال کردن و کپی کردن حساب 1

 تماشا کردن و  کسب سود  2

میتوانید با تیم مجرب پشتیبانی ما گام به گام انجام دهید تا شما عزیزان رو در همه ی ا قی کار ها مانند افتتاح حساب واریز برداشت پول همه ی اینهارماب

 مراحل راهنمایی کنند 

 با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دیحوه معامله، فنون ترن گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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