
A 2018-as Tőzsdetanonc program sikerein felbuzdulva hirdetem meg a 2020-as Tőzsdecápa pályázatot. Jelen felhívás abban

különbözik a két évvel korábbitól, hogy ez most nem csak az én, hanem a korábbi Tőzsdetanoncok magánfelajánlásai révén

valósul meg. Összedobtuk a tavaly decemberi arany ügyletünk nyereségének 1%-át, összesen 1759 eurót (kb. 592.000 Ft-ot),

ebből finanszírozzuk a leendő nyertes tőzsdei tanulmányait és ellátását a képzések ideje alatt.  

Na, kitalálod mennyit kerestünk 6-an, mindössze 2 hét alatt, egyetlen ügyleten? 

Egyöntetű véleményünk szerint a legnagyobb ajándék, amit adhatunk, az a pénzre váltható tudás.  

 

Ha elfogadod, hogy - ugyanúgy, mint minden szakmát - a tőzsdézést is el kell sajátítani, ha kész vagy fejlődni, a cserébe kapott

jutalom sokkal több/nagyobb lesz, mint azt a legmerészebb álmaidban gondolnád! 

Ha eltökélt szándékod, hogy már fiatalon képzett pénzpiaci szakember legyél, akkor jelentkezz és nyerj felvételt a Viktor Gáli

Tőzsde Akadémiára! 

 

Ki pályázhat? 

Minden magyar állampolgársággal rendelkező 16-25 év közötti, tanulói / hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal, aki vállalja, hogy

sikeres pályázat esetén elvégzi a Viktor Gáli Tőzsde Akadémiát, tőzsdei kereskedővé válásnak történetéről pedig vlog formájában

ad számot. A közhiedelemmel ellentétben nem kell vagyonosnak lenned vagy bármely más kritériumnak megfelelned. Egyetlen

feltétel van csupán: a nyitott és felelősségteljes gondolkodásmód. 

 

A pályázat menete 

Két körös pályázati rendszerben vesz részt a jelentkező. Az első kör egy videós pályázat, melyben a jelentkezők - azon felül,

hogy beszélnek magukról, életfilozófiájukról, és kitűzött céljaikról - 3 kifejtendő kérdésre kell, hogy választ adjanak: 

   

1. Milyen a pénzhez való viszonyom?  

2. Miért szeretnék tőzsdézni tanulni?  

3. Mit kezdenék a tőzsdén szerzett vagyonnal?  

 

Töltsd fel valahova (YouTube, Dropbox, stb.), majd küldd el a max. 3 perces videód linkjét a info@viktorgali.com e-mail címre,

"Tőzsdecápa pályázat" tárggyal. A telefonos elérhetőségedet se felejtsd el megadni! 

A beküldés határideje: 2020. február 14. 20:00 

 

A videós pályázatok beérkezésének határidejét követő 48 órában kiválasztjuk azokat a jelentkezőket, akik élő szóban is

igazolhatják elhivatottságukat és alkalmasságukat, ezt követően pedig minden kiválasztottat értesítjük az első kör abszolválásáról

és egyeztetünk a második kör (személyes elbeszélgetés) időpontjával kapcsolatban. 

A pályázat végső nyertese (1 fő) díjmentesen vehet részt a Viktor Gáli Tőzsde Akadémia képzéssorozatán 2020 tavaszán, melynek

értéke 985.000 Ft. A képzések Budapesten kerülnek megrendezésre és a nyertes teljes ellátást élvez a képzések alatt. 

 

Készen állsz életed egyik legnagyobb kihívására? Ha igen, jelentkezz és légy Te a kiválasztott, aki Magyarország egyik elismert

pénzpiaci szakemberétől tanulhat! Sikeres pályázatot! 

Viktor Gáli 
független tőzsdei kereskedő

www.viktorgali.com        facebook.com/viktorgali

Légy Te a következő tőzsdecápa!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Viktor Gáli Tőzsde Akadémia™ Minden jog fenntartva!


