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به
Wiseling 

آمدیدخوش

دهطیفتا هستیمتالشدر سختما  دماتخاز ایگستر
مرصف کنندگان،بهرا مایلمحصوالتو 

کت .دهیمارائهموسساتو ها دولتها،شر
ینایجاد ما هدف یانبراینتایجبهتر طریقاز خودمشتر
خالقانهساده،هایحلراهدستیاب  راستایدر مایلنبوغ
.باشدیممسئوالنهو 
کایهمچنی   و بی   الملیلبازرگاب  هایفعالیتاز ما  شر

از را شدر نمودار و کنیمیمپشتیباب  جهانشاش در خود 
.کنیمیمتضمی   ایحرفهو شخیصنظر 

کاریاصول
طوربهوتغیت  حالدرشعتبهکهجهاب  اقتصاددر

کهداردگیبستاینبهماموفقیتاست،پیچیدهایفزاینده

تحلیلوتجزیه:جملهازخوداصلیموازینبهمیزانچهبه

گیریتصمیم،هاشاخصتمامگرفتننظرزیربابازاردقیق

پایبندایهحرفتیمپیشرفتوتوسعه،تجاریبخشدرموقعبه

.باشیم
کترشد و بهبود برایاصولاین وریشر آنها ما و هستند ض 
.کنیمیماجرا دقتبا را 

دارایی:هستیمخودمشتریانبهدارایینوع۳دهندهارائهما 

.یصنعتهایداراییودیجیتالیارزهایدارایی،فیاتهای

یمگذاریشمایهو تجارتنت   شدهذکر هایحوزهدر ما 
.کنیم

.رسیدبمایلاستقاللبهما با و کردهانتخابرا خود داراب  

دهانتخاب  ین ستر
بهاربهتر

بسپاریدما



درباره ما
وعاستارتاپیکعنوانبهراخوداب  حرفهکار در و یمکردشر
اناز ییکحاض  حال اریگذشمایهو مایلمدرنصنعترهت 

تییمتا هستیمتالشدر هموارهما.هستیم
کاهدافباکارامد ۰دهیمتشکیلمشتر

ین  روند هبلکمایلبازار تنها نهکهاستاینما هدفبزرگتر
 

زندگ
کا از یکهر  با توامد رشو دادهتغیت  را خود گذارانشمایهو شر

.آوریمارمغانبههمهبرایزیاد سود 

ر دخایصمهارتو دانشبدونتوانند یمافراد طریقایناز 
و شوند مایلعظیمبخشیکاز عضویاقتصادیزمینه

.دکننواگذار مامتخصصانبهرا خود مایلو داراب  مدیریت
مایهش هایداراب  برایامنیتاز باالب  سطحما ،اینبر عالوه
کلیهر داصیلضامنعنوانبهما .میکنیمتضمی   را مانگذاران

 همراهمایلهایعملیاتو معامالت
 

هشمایهمههمیشیک
.بودخواهیمخودگذاران

هموارهو،مبخشییمبهبودراخودامنیتر سیستممداومطوربهما،بنابراین
ایطکاملرعایتبا تمام.کنیممینظارتمعامالتکلیهبرقانوب  ضوابطوشر

ار پشتکبا توامروزانهصورتبهماایحرفهتیمتوسطتعهداتاین
.شودیمانجامزیاد

کتامنیتر سیستمهایتمامکهآنجاب  از  دائمشر
 
وروزبها

سطحباالترینازماکهگفتتوانیمشوند،یمتکمیل
یکثبت:ازجملههمکاری،مراحلتمامدرامنیت درشر
کت کایبهسودپرداختو مایلمنظم،معامالتشر شر
.باشیمیمخود کاری

بهقیحقووفنیپشتیبانیوباکیفیتخدماتارایهباما

وهمراهیمراحلکلیهدرراآنها،خودمشتریان

ازیکهربهرامالیهایداراییامنیتوایمنیهمچنین

.کنیممیتضمینشرکا

ین  مهمتر
 

کتیکما کهاستاینما ویژگ یشدهثبتشر
یتفعالو تجارتانجامبرایالزممجوزهایتمامبا رسیم
با مطابقالزممستنداتکلیه.هستیمالملیلبی   مایلهای

از یکر هبنابراینشوند،یمانجامالملیلبی   قانونالزامات
..بودخواهد شدهتأیید مجوز با ما هایعملکرد 



کت درباره ی شر

کت در فنالند ، وها و منابع اصیل ما در آن هلسینیکددفتر مرکزی شر واقع است که نت 
دانشمندان علوم سیایس ، از بازرگانان ، تیم متخصصان ما.اندمتمرکز شده

جزیه و تحلیلگران مایل و کارشناسان اقتصادی هستند که روزانه ت، شناسانجامعه
ات بازارهای  .تحلیل و نظارت دقیقر از روند بازار انجام یم دهند بورس و تیم ما تغیت 

کتها و معامالتدیجیتایل نظارت و برترینارز نرخ کل داراب  های دیجیتال وشر
۰موجود را مطالعه یم کنندفیاتو

که در اجتمایع و اقتصادیفرایند های سیایس ، تیم ما در تجزیه و تحلیل بازار مایل و
اب  داشته استجهان اتفاق یم افتد  ما شده ، با توجه به موارد ذکر .موفقیت بس 

 تجارت موفق و دانش کاف  
 

برای بدست همیشه یک قدم جلوتر هستیم و به چگونیک
.آوردن حداکتر سود شمایه گذاری واقفیم

کت نسبت به انتخاب پرسنل و بر همی   اساس در مورد کیفی ت خدمات مدیریت شر
دارای سطح بنابراین کلیه کارمندان ما متخصصان برجسته و بسیار سختگت  است ، 

کت و همچنی    .اعتبار و تایید صالحیت هستند همه تحلیلگران و بازرگانان شر
عمل یم وکالء و مدیران به عنوان یک مکانیسم واحد متخصصان بازاریاب  و امنیت ، 

۰کنند

مهمترینشاخصسهاین .استبودناطمینانقابلوتوسعه،ثبات Wiselingکلید موفقیت

۰تاسکلیدیمفاهیماینبراساسشرکتمبانیواعتقاداتتمامواستماشرکتکاردرمعیار

اسرعدرراشماسواالتیاهادرخواستکهتالشیمدرهموارهما

ارائهرامناسبیحلراهایحرفهمشاورهباوکردهبررسیوقت

.دهیم

اکت با ما ،  شما نت   جزب  نه تنها یک منبع درآمد پایدار و مطمی   به دست خواهید آورد بلکهدر شر
۰کت ما برخوردار خواهید بودشما در هر زمینه ای از پشتیباب  شر  .از تیم ما خواهید شد



کت بازاریابی هست ین شر یمما بهتر

تيم ما

یلگران تحلجامعه شناسان، دانشمندان سیایس، تیم متخصصان ما از تجاران، 
ه و تحلیل مایل و کارشناسان اقتصادی تشکیل شده ست که روزانه کار تجزی

ات در بورس و دقیق و نظارت بر بازار را انجام یم دهند،  بازارهای بر همه تغیت 
کت های نوید بخش و معامالت آنها را ردیاب  یم ک نند و نرخ ارز دیجیتایل و شر

.کل داراب  های دیجیتایل و فیات موجود را مطالعه یم کنند

،سیاسیفرایندهایبلکهمالیبازارتنهانهتحلیلِ وتجزیهدرماتیمموفقیت

ما،موضوعاینلطفبه  .افتدمیاتفاقجهاندرکهاستاقتصادیواجتماعی

دروشودمیانجامچگونهتجارتکهدانیممیوهستیمجلوترقدمیکهمیشه

.یمبخش ها برای بدست آوردن حداکتر سود باید شمایه گذاری کنکدام

یتکیفمورددراساسهمینبروپرسنلانتخاببهنسبتشرکتمدیریت

برجستهنمتخصصاماکارمندانکلیهبنابراین،نمایدمیعملدقیقبسیارخدمات

بازرگانانوتحلیلگرانهمه .هستندصالحیتتاییدواعتبارسطحدارایو

یکنعنوابهمدیرانووکال،امنیتوبازاریابیمتخصصانهمچنینوشرکت

.کنندمیعملشدهتثبیتوواحدمکانیسم



ما انتخاب شماییم؟چرا

ضمانت
دررهبریک Wiselingدلیلهمینبه،ستماموفقیتپایهتعهداینکهمعتقدیمما

یکهربرایراخودشرکایقانونیمسئولیتومالیثباتوستجهانیمالیبازار

.کندمیتضمینمانمشتریاناز

امنیت
تالش،ماتیامنیمدیریتسیستمبامطابق،برتریوکیفیتبهتعهدبا Wiselingتیم

تاکندمی

ین شیوه های امنیتر جهان ر  یان مطابق با استانداردهای بی   الملیل بهتر ا به مشتر
.خود ارائه دهد

اپلیکیشن  وب و موبایل
امروزهمین  .شماستدستدرراحتیبه  Wiselingشرکایباکارقدرتتمام

.کنیددانلودرا  Wiselingکریپتوکارنسیاپلیکیشنِ 

تبادل شی    ع
برایراهترینساده  .کنیدوصلهمبهرااعتمادتانقابلکریپتوکارنسیمعامالت

بدون  .شماWiselingشخصیموجودیوکریپتوکارنسیموجودیبینپولانتقال

.شماقوانین-شماپول،پنهانیشرایطهیچ

ِدرهمیشه شمادسترس 

خودمشتریانبهماروایناز  .استمنبعترینبهاگرانزمانکهداریماطمینانما

.امکان کار در شتاش جهان را ارائه یم کنیموسریعمالیِ معامالت

ثابتدرآمد

مصمممالیتِ موفقیوجدیکارِ درکهآنانبرایتجاریقدرتمندکریپتوپلتفرمیک

برایکاملطوربهWiseling .اندشدهگرفتهنظردرکاربرد،هستند

WindowsیاMac OS  ستیافتهارتقا.



Wiseling

 های
ی

منحرص به ویژگ
تمایمدرفرد

عملکردها



Wiseling

فیاتدارابی های
 که ، فیاتدارابی 

ر
ن شده و صادر یم شودعبارت است از پرداخت حقوق .ارزش آن توسط دولت تعیی 

ن ارزش دارابی   کشورها از سیستم دارابی  .استفیاتتوانابی دولت نکته اسایس در تعیی 
برای خرید کاالها و فیاتبیشتر

 جایگزین استاندارد طل فیاتدارابی  .شمایه گذاری و پس انداز استفاده یم کنندخدمات ، 
ن ارزش مناقصه قانوبن  و در تعیی 

.سایر سیستم های مبتنن بر کاالها شده است

دارابی های رکریپتو کارنیس
. شودیک نوع ارز دیجیتایل است که به عنوان واسطه مبادله در یک شبکه توزی    ع شده از کاربران استفاده یم

 دیجیتال ردیابی یم شوند و یم توانند مسمعاملتاینبر خلف سیستم های بانیک سننر ، 
ن
 از طریق یک ثبت جهاب

ً
تقیما

کت ن شر .بیفتندکنندگان بدون نیاز به واسطه شخص ثالث اتفاقبی 

صنعنر 
در وسیع ترین -براساس منطقه  .برای صنایع دسنر و محصوالت صنعنر باشدهابی دارابی های صنعنر یم تواند شامل ایده

ن محدوده ،   همه چت 
ً
 ،  :تقریبا

ی
ن لوازم  گرفته تا ابزار پارچه ها ، اسباب بازی ها ، از جواهرات و وسایل کوچک خانیک و ماشی 

.معماری صنعنر معماری ووسایل نقلیه ، آالت ، 

اپلیکیشنقابلیت



اکنر  همتابیسیستم شر

تولیدخوددوستاندعوتبرایراQRکدهایولینک

تیمدروکنندنامثبتQRکدیالینکازاستفادهباتاکنید

رکاربکهگذاریسرمایههربرایهمچنینوباشندشما

یدپاداش،دهدمیانجامشماشدهدعوت .بگت 
بدونهکدهد یمرا امکاناینشما بهما با همکاریبرنامه

پارتت  هر گذاریشمایهاز ،شما جایگاهگرفیر  نظر در 
و یممیت  بی   از را مرزها طریقایناز ..شویدمندبهره

کایاینگونه یستمسیکما .کنیمیمقدرداب  خود ازشر
تا دهد یمامکانشما بهکهایمکردهایجاد را شکلستاره
یکهراز را سودی ۰کنیددریافتخود شر

شماتیم

شما

درآمد شما از هر ساختاری 
شرکایسطححاصل یم شود

۰نداردمحدودیتیهیچشما
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Matias Lappo

مدیرعاملِوِبنیانگذار

تیم ما

ه از شاش جهان را افراد با استعداد، او .گرد اوری یم کندبا انگت  
ئول ایجاد آینده مایل و ارتباط با مردم را دنبال میکند و مس، نوییسبرنامهاو مشتاقانه

کت است اتژیک در شر ی های مهم استر یم داند که شما برای موفقیت مایل .تصمیم گت 
۰جامعه ی وسیع بی   الملیل را پشتیباب  کنیدباید در چه جهتر حرکت کنید تا

Scalping %74

Day Trader %68

Bull trend %70

Bear trend %30

Intellectual trader %39

Intuitive Traders %61



Elias Mattila

بنیانگذارِوِمعاونِرئیس

تیم ما

مالییآیندهتاکندمیتالشامروزیموانعبرغلبهوکنونیشرایطبهبودبرای

.۰کندپشتیبانیممکنالمللیبینجامعهترینوسیعازکهکندایجادراروشنی

Scalping %33

Day Trader %84

Bull trend %47

Bear trend %53

Intellectual trader %79

Intuitive Traders %21



www.wiseling.com


