Apresentação da empresa

Quem somos?
Tresor Capital LTD é uma empresa independente de investimento, criada no ano 2018 e que reúne profissionais
experientes de vários fundos de capital de risco britânicos e estrangeiros.
O segredo do sucesso do financiamento de risco consiste em que um investimento bem sucedido pode trazer não
menos, e muitas vezes mais renda do que o resto dos investimentos em total. Nós investimos ativos em projetos
na fase inicial da criação deles, para isso criamos uma ampla rede de “escoteiros” que procuram por start-ups. E
empreendimentos inovadores promissores.
No ano 2019, criamos uma plataforma na Internet para unir investidores e empresários privados, ajudar os
primeiros a receber uma renda passiva estável e os segundos a receber financiamento para realizar as suas ideias.

REINO UNIDO REGISTRADO
Número da empresa #11567503

COMISSÃO DE REFERÊNCIA
Ganhe nos depósitos de referência
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6%

-1%

Startups
Em diferentes estágios de desenvolvimento, os fundos de capital de risco que entraram em Tresor Capital colaboraram
com empresas inovadoras, cujo valor total de mercado agora ascende a mais de 580 milhões de dólares EUA.
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Planos de investimento
Oferecemos aos investidores várias opções para obter uma renda passiva do financiamento de startups.
Escolha um dos três planos de investimento e comece a ganhar renda já hoje!

STABLE TRESOR

10.8%

Receita total: 108%
Mínimo: $ 25
Comissão de referência: 6% -1%

Contribuição incluída
Pagamentos: diariamente
Período: 10 dias úteis

Receita total: 121%
Mínimo: $ 25
Comissão de referência: 6% -1%

Contribuição incluída
Pagamentos: no final
Período: 19 dias

Receita total: 154 %
Mínimo: $ 25
Comissão de referência: 6% -1%

Contribuição no final
Pagamentos: diariamente
Período: 30 dias úteis

FIXED TRESOR

121%
DAILY TRESOR

1.8%
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Por onde começar?
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1

Crie uma conta na plataforma online Tresor Capital

2

Preencha os dados dos seus sistemas de pagamento

3

Escolha um plano de investimento e faça um depósito

4

Investimos seus fondos de inversão no desenvolvimento de startups.
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Você obtém uma renda estável de acordo com o plano tarifário.

Entrar em contato conosco
SUPORTE TÉCNICO
Estamos aqui para ajudar você com quaisquer questões técnicas

FAÇA PARTE DE NOSSA EQUIPE
Estamos à procura de financiadores e analistas talentosos

PEDIDO PARA STARTUP
Estamos à procura de projetos inovadores promissores
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PÁGINA OFICIAL DE FACEBOOK



CONTA OFICIAL DE INSTAGRAM




CANAL OFICIAL DE TELEGRAM



CANAL OFICIAL DE YOUTUBE

CHAT OFICIAL DE TELEGRAM

