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 أه�ً  بكم � متجر
ويدر



ما هو متجر ويدر؟
 متجر ويدر هو عبارة عن منصة ويب رقمية توفر ا	عام�ت من
 خ�ل العم�ت ا	شفرة باستخدام روبوتات ال�اء والبيع والتجارة

 والتداول. تحلل روبوتات التداول فروق ا�سعار ب� بعض العم�ت
 ا	شفرة � البورصات وتسمح لك بالربح من خ�ل توف� ا	عاملة
 ا�ك� م�ءمة. مع متجر ويدر، حيث �كنك توف� ا	عام�ت بأك�

 من عملة واحدة ، يساعدك فريق التداول الخب� وروبوتات التداول
.ا»ª � النظام ع¨ إضافة قيمة إ¥ استث£راتك



كيف أربح مع متجر ويدر ؟

مكاسب روبوتات التداول يو اس دي ® 

 مكاسب ا	راجع التجارية يو اس دي ®
 مكاسب مرجع

مكاسب ا	باراة الثنائية

 مكاسب يونيليفل عميق
¶اء– بيع µيع 
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•
•
•
•
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كيف أبدأ؟

 ل�ستفادة من مزايا متجر ويدر، �كنك البدء ع¨ الفور بإنشاء حساب ع¨
widerstore.com.

ºتحقق من باقة الروبوت التجارية  متجر ويدر � قسم الحزم بحسابك واش 
 الباقة ا�نسب لك باستخدام عملة ويدر كويت. قم بتحميل مبلغ ا½ستث£ر �

هذه الباقة إ¥ محفظة تازار وابدأ ع¨ الفور

 مع الباقة التي تشºيها ، �كنك ا	شاركة � الحدث والبدء � الكسب مع
فريقك

.

!



 باقات متجر ويدر

50 $ 150 $
500 $

صالحة لفºة شهر 1

 مكاسب أحادية ا	ستوى عمق 1

ربح شهري 6٪   4٪

 صالحة لفºة 3 شهر

مكاسب أحادية ا	ستوى عمق 2

 ربح شهري 7٪   5٪

صالحة لفºة  12 أشهر

مكاسب أحادية ا	ستوى عمق 4

ربح شهري 8٪   6٪
+-

+-
+-



مكاسب العمق

1000 USDT 2500 USDT 5000 USDT 10.000 USDT

%6
عمق .1

%2
عمق  .2

%1
عمق  .3

%1
عمق  .4



مكاسب ا	رجع 

10%
مرجعية بنسبة 

لقد ربحت مكافأة



خطة التسويق أحادية ا	ستوى

20%
ربح

4.
عمق

يختلف حسب الباقة ا	شºاة



خطة التسويق الثنائية

8%

يختلف حسب الباقة ا	شºاة

Éلقد ربحت ٪8 ثنا

يسار

حول حول

��



تحصل ع¨ % من مكاسب يو إس دي ® اليوميه لفريقك
يختلف حسب الباقة ا	شºاة

10%
ربح

4.
عمق

مكاسب يو اس دي ® اليومية
أحادية ا	ستوى



التحديد الصحيح 

معاملة µيعة

متابعة 24 ساعة فريق خÌاء

ح£ية ا½ستث£رنسبة النجاح

 كن الرابح مع الروبوتات التجارية متجر

!ويدر ا»ن



 ابدأ أنت أيضاً روبوتاك

التجاري ا½ن
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