Bản thuyết trình của công ty

Chúng tôi là ai?
Tresor Capital LTD là một công ty đầu tư độc lập, được thành lập vào năm 2018 và tập hợp được các chuyên gia giàu
kinh nghiệm từ một số quỹ đầu tư mạo hiểm của Anh và nước ngoài.
Bí quyết thành công của sự tài trợ mạo hiểm là một khoản đầu tư thành công có thể mang lại không ít hơn, và thường
thu nhập cao hơn của tất cả các khoản đầu tư hợp lại. Chúng tôi đầu tư tài sản vào các dự án trong giai đoạn đầu tạo ra
chúng, do điều này, chúng tôi đã tạo ra một mạng lưới rộng rãi các “hướng đạo sinh”, những người đang tìm kiếm các
doanh nghiệp sáng tạo và mới khởi nghiệp đầy triển vọng.
Vào năm 2019, chúng tôi đã tạo ra một nền tảng Internet để hợp nhất các nhà đầu tư và doanh nhân tư nhân,
để giúp những người mới bắt đầu có được thu nhập thụ động ổn định và những người đã bắt đầu có được
nguồn tài trợ cho những ý tưởng của họ.

ĐĂNG KÝ CÔNG TY ANH
Số công ty #11567503

HOA HỒNG GIỚI THIỆU
Bạn hãy kiếm tiền từ tiền gửi giới thiệu
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6%

-1%

Những công ty mới khởi nghiệp
Tại các giai đoạn phát triển khác nhau của các quỹ đầu tư mạo hiểm có mặt trong Tresor Capital đã hợp tác với các công
ty sáng tạo, tổng giá trị thị trường hiện tại lên tới hơn 580 triệu đô la Mỹ.
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Những kế hoạch đầu tư
Chúng tôi cung cấp cho các nhà đầu tư một số phương án để có được thu nhập thụ động từ việc hỗ trợ tài chính cho những
công ty mới khởi nghiệp. Bạn hãy chọn một trong ba kế hoạch đầu tư và bắt đầu kiếm được thu nhập ngay hôm nay!

STABLE TRESOR

10.8%

Tổng doanh thu: 108%
Tối thiểu: $ 25
Hoa hồng giới thiệu: 6% -1%

Bao gồm khoản tiền gửi
Tính có: hàng ngày
Giai đoạn: 10 ngày làm việc

Tổng doanh thu: 121%
Tối thiểu: $ 25
Hoa hồng giới thiệu: 6% -1%

Bao gồm khoản tiền gửi
Tính có: ở cuối giai đoạn
Giai đoạn: 19 ngày

Tổng doanh thu: 154 %
Tối thiểu: $ 25
Hoa hồng giới thiệu: 6% -1%

Gửi tiền vào cuối giai đoạn
Tính có: hàng ngày
Giai đoạn: 30 ngày làm việc

FIXED TRESOR

121%
DAILY TRESOR

1.8%
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Bắt đầu từ đâu?
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Bạn hãy tạo một tài khoản trên nền tảng trực tuyến Tresor Capital
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Bạn hãy điền các thông tin của mình vào hệ thống thanh toán
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Bạn hãy chọn một kế hoạch đầu tư và gửi tiền
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Chúng tôi sẽ đầu tư các khoản đầu tư của bạn vào sự phát triển của
các công ty mới khởi nghiệp
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Bạn sẽ có được thu nhập ổn định theo kế hoạch lựa chọn

Liên lạc với chúng tôi
BỘ PHẬN HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Chúng tôi có mặt ở đây để giúp đỡ cho bất kỳ câu hỏi kỹ thuật nào

BẠN HÃY THAM GIA VÀO ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI
Chúng tôi đang tìm kiếm các nhà tài chính và phân tích tài năng

ĐƠN XIN VÀO STARTUP
Chúng tôi đang tìm kiếm các dự án sáng tạo đầy hứa hẹn
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