GOLDEN BOX
Vstopite varno v svet kriptovalut.
Organizator:
Connected Network d.o.o
Predavatelj:
Alex Serrajotto

CN GOLDEN BOX
´ Razmišljate o investicijah in lovite vroči »vlak« kriptovalut?
´ Nasvet: preden ujamete »vlak«, se raje ustavite in si vzemite nekaj časa za dober
razmislek in pridobitev konkretnih informacij.
´ Z izbiro CN Golden box, boste popolnoma pripravljeni, da se varno in uspešno
spustite v svet kriptovalut. Še preden se bomo dotaknili investicijskega vidika,
vam bomo razložili in predstavili kaj je tehnologija veriženja podatkovnih blokov.
Samo tako se boste zavedali, kam resnično vstopate in kakšna je priložnost, biti na
začetku nove internetne revolucije.
´ Na delavnici se boste naučili odpiranja računa, trgovanja na borzah, analize
kripto trga, kratkoročnega vs. dolgoročnega invistiranja in sodelovanja v ICO
projektih.
´ Vsaki stranki se prilagodimo.
´ Po opravljenem tečaju se boste lahko, za dodatno pomoč obrnili na ekipo
Connected Network-a.

Kaj boste pridobili?
´ Tečaj je sestavljen iz dveh delov:
1. Uvodno predavanje (2h)
2. Delavnica (4h-5h)
´ Na uvodnem predavanju se bomo naučili:
1. Kaj so kriptovalute, blokchain in njeni potenciali, ki lahko spremenijo svet.
2. Bitcoin, Ethereum, Neo ecosistem.
3. Odpiranje Bitstamp računa.
4. Kako do izbrane kriptovalute.
5. Zanesljivi viri za informacije o gibanju cen kriptovalut, kje dobite te informacije in kako
jih pravilno ovrednotite.
6. Dolgoročno investiranje vs Kratkoročno investiranje.
7. Kaj je ICO?
8. Varnost shranjevanja - Kam in kako varno shraniti kovance.

Kaj boste pridobili?
Delavnica:
´

Odpiranje drugih menjalnic.

´

Pretvorba kriptovalut v običajne fiat valute (EUR/BTC, EUR/ETH, EUR/XRP, ..)

´

Prenakazovanje iz borze na drugo borzo.

´

Analiza kovanca in trga.

´

Spoznavanje valut (ozadje, tehnologija, napovedi in tveganja, branje grafov)

´

Ethereum wallet in sodelovanje v ICO projektih.

´

Nakup različnih kriptovalut.

´

Nekaj nasvetov glede portofolio managing-a : odvisno od dolgoročnega ali kratkoročnega cilja

´

Praktični nasveti, pravi trenutek za nakup in prodajo in reinvestiranje donosov.

´

Tehnika investiranja (tehnika za omejitev tveganja)

´

Skozi lastne izkušnje kako se izogniti začetniškim napakam.

´

Na koncu delavnice boste dobili Connected Network priročnik, kjer vam piše ves potek, ki ste ga
imeli skozi našo uvodno delavnico + dodatne informacije (Spletne strani, aplikacije, telegram
skupine, youtube videi – ostali pripomočki, ki vam bodo zelo v pomoč na vaši začetni poti v
svetu kriptovalut…)

Dodatne informacije:
´

Cena uvodnega predavanja + praktične delavnice = 190€ z ddv (skupaj 6-9ur)

´

Na en dogodek se lahko maximalno prijavi 10 ljudi, zaradi lažje komunikacije med udeleženci.

´

Dogodek bo organiziran vsak torek in četrtek. Ob torkih bomo imeli uvodno predavnje, ob
četrtkih pa praktične delavnice. (urnik: 16:00 – 19:00)

´

Lokacija: Šmartniska cesta 130, poslovna stavba Emona

´

Prosimo da s seboj vzamete računalnik, osebni dokument in zadnjo položnico-račun (po izbiri,
npr. Za elektriko), kjer je viden vaš rezidenčni naslov. Te stvari bomo uporabili pri registraciji na
menjalnico Bitstamp.

´

Vaš predavatelj bo Alex Serrajotto. Več o njemu: https://www.linkedin.com/in/alex-serrajotto/

´

Organiziramo lahko tudi posameznim podjetjem in se jim prilagodimo.

´

Kontakt:

1.

Tel: 0038640303975

2.

Email: info@connectednetwork.eu

3.

Fb: https://www.facebook.com/Conn.Network/

