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„Rynek podobnie jak Bóg, pomaga
tym, którzy pomagają sobie
wzajemnie.”
- Warren Edward Buffett

Wspólnie wybieraj
najlepsze inwestycje

Inwestuj bezpiecznie
z Klubem Inwestora

Realizuj własne pomysły

Korzystaj z siły grupy

Twój KLUB INWESTORA
www.globalinvestorclub.pl
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Global Investor Club

Tworzymy sieć inwestorów, wymieniających się wiedzą, doświadczeniem i okazjami
inwestycyjnymi. Dostarczamy tej sieci narzędzi i kontaktów, pozwalających na świadome
podejmowanie decyzji i skuteczne oraz etyczne pomnażanie majątku.
Nasi członkowie poszukują możliwości inwestowania w sposób świadomy i etyczny. Global Investor Club wspiera ich dążenia poszukując dostawców i organizatorów inwestycji, ekspertów i dostawców usług dla inwestorów. Identyfikujemy zakres zainteresowań naszych członków i staramy się doprowadzić do skutecznej inwestycji poprzez pozyskanie
niezbędnej wiedzy i narzędzi. Odwaga, którą reprezentujemy, wynika ze świadomości ryzyka oraz współpracy z podmiotami
specjalizującymi się w swojej dziedzinie, które stają się naszymi długoterminowymi partnerami. Inwestorzy mogą korzystać z
doświadczeń Klubu w inwestycjach, które podejmują indywidualnie lub przyłączayć się do organizowanych przez Klub inwestycji grupowych.

Kim jesteśmy
Global Investor Club
powstał w 2012 roku z inicjatywy
inwestorów poszukujących wiarygodnych dostawców produktów
inwestycyjnych oraz łatwiejszego dostępu do wiedzy eksperckiej.
Aktualnie tworzymy sieć łącząca ze sobą inwestorów i przedsięwzięcia potrzebujące kapitału. Naszymi członkami są
osoby pragnące pomnażać swój kapitał w sposób świadomy
i etyczny. Global Investor Club zajmuje się wyszukaniem
i selekcją ofert inwestycyjnych, doborem ekspertów i narzędzi.
Organizujemy także projekty klubowe, pozwalające na inwestowanie
grupowe.

Jak działamy
Łączymy inwestorów i okazje inwestycyjne. Budujemy relacje
pomiędzy inwestorami, dostawcami i ekspertami na różnych
rynkach inwestycyjnych.
14 oddziałów w Polsce i Wielkiej Brytanii
906 zarejestrowanych członków
5,7 mln zł grupowo zainwestowanego kapitału
300 wydarzeń dla inwestorów planowanych w 2016 roku
Comiesięczne spotkania networkingowo-edukacyjne
Wycieczki i obozy inwestorskie
Projekty inwestycji grupowych
Członkostwo bezpłatne
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Tworzymy relacje
Global Investor Club pozwala inwestorom na rozwój swojej wiedzy i sieci kontaktów.
Zapraszamy do współtworzenia tej wspaniałej organizacji, która pozwala swoim członkom
osiągać cele szybciej i znacznie efektywniej, niż gdyby działali w pojedynkę.

82% członków Global Investor Club
to inwestorzy na rynku nieruchomości
78% członków posiada w portfelu
więcej niż jeden rodzaj inwestycji
69% członków szuka w Klubie
ofert dobrej inwestycji
Członkostwo w Global Investor Club jest bezpłatne.
Przystępując do Klubu otwiera się przed Państwem okazja do
uczestniczenia w jedynej takiej inicjatywie, skierowanej do
polskojęzycznych inwestorów indywidualnych.
Uczestnictwo w społeczności inwestorskiej, która dba o rozwój swojej wiedzy i świadomości inwestycyjnej oraz pozyskuje dla swoich
członków wyłącznie najlepsze oferty. Przyjdź na spotkanie, zapisz się
do Klubu.

Ucz się i inwestuj z Klubem lub indywidualnie.
Nie ucz się na swoich błędach. Szkoda na to czasu. Korzystaj
z wiedzy i doświadczenia inwestorów, którzy już przebyli drogę,
która jest przed Tobą.
Jeżeli jesteś doświadczonym inwestorem podziel się swoją
wiedzą z innymi.

Przyjdź na spotkanie, zapisz się do Klubu.

Poznaj innych inwestorów
Ucz się od bardziej doświadczonych na bazie ich
sukcesów i porażek
Buduj lokalną i międzynarodową sieć kontaktów
Ucz się o różnych formach inwestycji
Korzystaj ze zniżek i ofert specjalnych, które pozyskuje
Klub
Uczestnicz w Klubowych spotkaniach, wyjazdach,
konferencjach i szkoleniach

Buduj swoją świadomość inwestycyjną, by nie stracić
swojego kapitału
Wymieniaj się poglądami, opiniami i informacjami
z innymi inwestorami
Dotrzyj do najbardziej dochodowych inwestycji, na
najlepszych warunkach
Uczestnicz w klubowych projektach inwestycyjnych –
ucz się zarabiać

„Rynek podobnie jak Bóg, pomaga tym, którzy pomagają sobie wzajemnie.” - Warren Edward Buffett

Global Investor Club spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Bydgoska 10/6, 87-100,
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII wydział KRS pod numerem 0000541295,
NIP 9562310199, REGON 360660192. Kapitał zakładowy 50 000 zł w pełni opłacony.
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