
Email Campaign Archive

Główna strona Archiwum 2010 Listopad Chroń i pomnażaj własne pieniądze ! Previous  Next

Chroń i pomnażaj własne pieniądze ! http://www.getresponse.pl/archive/colway24/Chro-i-pomnaaj-wasne-pie...

1 z 3 11/13/2010 3:20 PM



Chroń i pomnażaj własne pieniądze !
November 11th, 2010 at 9:07 pm

Trade Banking
always secured

  Czy skutecznie chronisz własne
pieniądze ?                                            
Ochrona pieniędzy wbrew pozorom nie polega
wyłącznie na ograniczeniu do nich dostępu. Właściwa
ochrona pieniędzy polega na zabezpieczeniu ich
odpowiednimi mechanizmami finansowymi co daje
gwarancję ich zwielokrotnienia z poziomu procentu
składanego. Jak stwierdził Albert Einstein : " procent
składany jest największym odkryciem ludzkości ",
czego skutecznie próbują dowieść kolejni znawcy
tematu światowej finansjery. Tylko niektóre banki
posiadają w swojej ofercie produkty finansowe
powiązane z mechanizmem procentu składanego lecz
i to nie gwarantuje szybkiego wzrostu powierzonego
kapitału. Czy istnieją lepsze możliwości ? TAK !

Czy można dojść uczciwie w dwa lata
do pierwszego miliona ?

  Tak na prawdę to nie decyduje o tym warunek
posiadania kapitału początkowego jak sądzi
błędnie większość ludzi. Pomijamy w związku z
tym również niemoralną teorię strategii mówiącej,
że pierwszy milion trzeba ukraść. Pozostańmy
więc przy legalnych i realnych mechanizmach
rynkowych  umożliwiających pozyskanie
wspomnianego kapitału w okresie akumulacji do
24 miesięcy.W zależności od zasięgu
terytorialnego można przyjąć dowolną walutę co
dodatkowo w kursie wymiany uatrakcyjnia efekt
końcowy. Mankamentem wykorzystanych
rozwiązań jest całkowita niemożliwość wdrożenia
systemu na skalę masową. Znaczy to, że znowu
zarobią tylko nieliczni zgodnie z dotychczasowymi
tendencjami podziału sposobu myślenia ludzkiej
populacji  i przedziału posiadanych pieniędzy       (
5%/95%). Orientacyjnie 5% ludzi jest w
posiadaniu 95% światowego kapitału. Odpowiedż
na te dysproporcje jest lapidarnie prosta: ta
mniejszość robi właśnie to czego nie chcą
robić inni ! Niewątpliwie zarabianie dużych
pieniędzy jest sztuką i wymaga wiedzy oraz
doświadczenia, którego nie będziemy potrzebowali
w wyżej określonym przedziale "kieszonkowego"
ludzi z listy Forbes 500.

Dlaczego z Hygiaino Group
Holding ? (InvestmentInHuman -
inwestycja w człowieka)

Wydawało by się, że holding konsolidujący
firmy odmiennej branży nie ma nic wspólnego
z finansami.  Nic bardziej błędnego gdyż
aspekt finansowy dotyka bez wyjątku każdej
dziedziny i wszystkich gałęzi przemysłu
decydując o kondycji danej gospodarki.
Wspomniany holding poprzez franczyzowe
udostępnienie dżwigni ekonomicznej
zrzeszonych firm umożliwia uruchomienie
indywidualnego przedsięwzięcia bez ograniczeń
terytorialnych co jest bardzo istotnym
czynnikiem, gwarantującym powodzenie w
realizacji założonych planów. W obecnej fazie
wdrażania systemów nie istnieje zagrożenie
nasycenia rynku lokalnego produktem z
powodu jego specyfiki i zapotrzebowania
utrzymującego popyt z tendencją wzrostową.
Z uwagi na fakt iż firmy nie przeszły jeszcze w
pełni do ekspansji globalnej, istnieje rezerwa
terytorialna. Stwarza ona możliwości daleko
wykraczające poza określony pułap docelowy
z dostępnością dla większego grona
inwestorów systemowych. Szukaj w Google:
Hygiaino Warszawa

Trade Banking Business Hygiaino Group Solutions

Franczyzowy charakter systemu
narzuca na uczestników obowiązek
zachowania zasad i strategii
funkcjonowania wyłącznie w
strukturach patronackich.
Dokumentacja strategiczna
udostępniana jest w ramach
doradztwa finansowego
inwestorom powiązanym
współpracą kontraktową.

System zapewnia pełne wsparcie na
rozruchu przedsięwzięcia nie
wykluczając pomocy finansowej
objętej programem dofinansowania.
Zaplecze techniczne jest elementem
struktury grupy udostępnianym na
zasadach non-profit czyli po
kosztach własnych. Obowiązuje
dostępność do wszystkich
elementów składowych systemu.

Wprowadzeniem do zagadnienia
inwestycyjnego systemu jest
współpraca w realizacji wspólnych
planów wynikających z założeń
kontraktu korporacyjnego.
Jednoczesna re-inwestycja zysków
dzięki franczyzie systemowej
pozwala na bieżącą kontrolę
kapitału w obrocie bez ryzyka
utraty odsetek gwarantowanych.
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Contact us

Investment in Human
Warsaw, FC
info@investmentinhuman.com
www.aery.biz

Phone: e-mail:
hygiaino@gmail.com
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