Şirket tanıtımı

Biz kimiz?
Tresor Capital LTD 2018 yılında kurulmuş ve birkaç İngiliz ile yabancı girişim sermayesi fonlarından deneyimli
profesyonelleri bir araya getiren bağımsız yatırım şirketidir.
Girişim finansmanının sırrı şu ki başarılı bir şekilde gerçekleşen bir tane yatırımın getirisi diğer tüm yatırım getirilerinden
düşük olmadığı gibi bir de çoğu zaman daha yüksek olabilmektedir. Projeler halen başlangıç aşamasındayken finanse
edilir. Bunun için geleceği olan yenilikçi startup ve yeni girişimleri arayan geniş bir “keşif ağı” oluşturduk.
2019 yılında özel yatırımcı ile iş adamları bir araya getirerek yatırımcıların istikrarlı pasif gelir elde etmeleri, iş
adamlarının ise kendi fikirlerinin finanse edilmesini sağlamak üzere bir İnternet platformu kurduk.

KAYITLI İNGİLTERE ŞİRKETİ
Şirket numarası #11567503

REFERANS KOMISYONU
Referans depozitolarından kazanın
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6%

-1%

Startuplar
Gelişimin farklı aşamalarında Tresor Capital’e giren girişim fonları toplam bugünkü piyasa değeri 580 milyon ABD
dolarından fazla olan yenilikçi şirketlerle iş birliği yaptı.
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Yatırım planları
Yatırımcılara startup finansmanlarından pasif gelir elde etmek için çeşitli seçenekleri sunuyoruz.
Üç yatırım planından birini seçin ve bugünden para kazanmaya başlayın!

STABLE TRESOR

10.8%

Toplam gelir: 108%
En az: $ 25
Referans komisyonu: 6% -1%

Yatırım dahil
Hesaplanan: günlük
Süre: 10 iş günü

Toplam gelir: 121%
En az: $ 25
Referans komisyonu: 6% -1%

Yatırım dahil
Hesaplanan: en son
Süre: 19 gün

Toplam gelir: 154 %
En az: $ 25
Referans komisyonu: 6% -1%

Dönem sonu yatırım
Hesaplanan: günlük
Süre: 30 iş günü

FIXED TRESOR

121%
DAILY TRESOR

1.8%
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Nasıl başlarım?

5

1

Tresor Capital online sayfasında profil oluşturun

2

Ödeme sistemlerinize dair verileri girin

3

Yatırım planı seçip depozito oluşturun

4

Yatırımlarınızı startupların gelişimine yatırıyoruz.
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Siz ise tarife planına göre sabit bir gelir elde ediyorsunuz.

Bizimle iletişime geçin
TEKNIK DESTEK
Biz her türlü teknik konuda yardım etmek için buradayız

EKIBIMIZE KATILIN
Yetenekli finansör ve analistleri arıyoruz

STARTUP BAŞVURUSU
Perspektifli yenilikçi projeleri arıyoruz
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RESMI FACEBOOK SAYFASI



RESMI INSTAGRAM SAYFASI




RESMI TELEGRAM KANALI



RESMI YOUTUBE SAYFASI

RESMI TELEGRAM SOHBET

