
 

 

Pakiet abonamentu rocznego obejmuje: 
  

1. dostęp do dodatkowej reklamy poprzez zamieszczenie edytowalnej oferty Twojej firmy 
na www.mft.ai 
2. nieograniczoną możliwość aktualizacji oferty poprzez dodawanie zdjęć, filmów reklamowych, 
plików z danymi tekstowymi oraz specyfikacją Twojego produktu lub usługi 
3. pozycjonowanie i reklamowanie produktów oraz usług Twojej firmy 
4. wielokrotne zamieszczanie ogłoszeń o pracę w ciągu roku 
5. możliwość wystawienia produktu lub usługi, który jest w promocji lub kończy się jego 
sprzedaż 
6. nawiązanie nowych relacji biznesowych poprzez uzyskanie dostępu do katalogu firm, 
będących Użytkownikami Platformy w podziale na: branże, towary, usługi, dostawców i 
odbiorców 
7. obsługę prawną – każda firma będąca Użytkownikiem Platformy uzyska bezpłatny dostęp do 
12 porad w ramach Asysty Prawnej oraz nieograniczony dostęp do informacji prawnej 
8. telekomunikację – każda firma będąca Użytkownikiem Platformy uzyska możliwość 
skorzystania z rozwiązań dedykowanych obecnie klientom korporacyjnym, pozwalających 
zoptymalizować koszty usług telekomunikacyjnych w firmie, dzięki grupowemu modelowi 
zakupów 
9. możliwość skierowania oferty specjalnej Twojej firmy do wszystkich Użytkowników Platformy 
10. możliwość uczestnictwa poprzez video konferencję w 12 szkoleniach z zakresu: 
- księgowości i optymalizacji podatków 
- ekonomii prowadzonych przez znanych polskich ekonomistów 
- rynku forex 
- rynku kryptowalut 
- jak wprowadzić token do swojej firmy i czy jest to dla Ciebie korzystne? 
- zarządzania interpersonalnego 
- prawa 
- planowania, wyznaczania celów 
- zdrowia i właściwego odżywiania oraz suplementacji 
- życie zaczyna się po 40-tce! 
  

Opłata za roczne użytkowanie to 1200 zł netto + Vat ( 1476 Brutto ) 

W przypadku opłacenia tokenami MFT, które można kupić na giełdzie https://kanga.exchange/  

 Rabat wynosi 40% czyli cena w PLN to 885,60. 

Przykład wyliczenia: 

Cena tokena podana jest w walucie USDT czyli 1:1 w stosunku do dolara USD  

Gdy cena tokena wynosi 0,012 USDT x 4,3 PLN = 0,05 PLN za 1 token MFT 

Wówczas 885,60 PLN za rabatowy abonament / 0,05 PLN ( cena tokena ) , więc aby opłacić 
abonament potrzebujesz 17712 tokenów MFT ( najlepiej kupić 18800 szt ) aby nie brakło "#$%  
+ około 3,1 % liczone w ilości Tokentów MFT jako koszt transakcyjny Kanga Exchange. 



 

Jak kupić tokeny: 

1. Zarejestruj się na giełdzie https://kanga.exchange/ 

2. Wyszukaj tokeny MFT 

3. Sprawdź kurs tokena MFT 

4. Kup wystarczającą ilość tokenów MFT  

5. Przelej na portfel Tomasz.kopacz@meetfacestrading.com  


