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Pieniądz robi pieniądz - pod Twoim czujnym okiem 

 Organizuj i planuj swoje finanse  

 Racjonalnie oszczędzaj i inwestuj  

 Ubezpiecz siebie i swój majątek  

 Zadbaj o swoją przyszłość i bezpieczeństwo finansowe  

Pomoże Ci w tym książka, którą trzymasz w rękach, oraz program Mister Budget - 

profesjonalny przewodnik i pomocnik przydatny podczas planowania finansów osobistych. 

Inwestuj razem z nimi, zarabiaj i bierz przyszłość w swoje ręce. 

Finansowy sukces zależy od Ciebie 

Oto totalna instrukcja organizowania i planowania finansów osobistych. Życzliwy i przyjazny 

autor, Twój doradca finansowy, dostarcza szczegółowych informacji dotyczących tego, jak 

oszczędzać, w co inwestować i jak zabezpieczać majątek. Chcesz uzyskać radę na temat 

ubezpieczenia na życie albo emerytalnego? Nie masz odwagi inwestować w instrumenty 

finansowe? Nie wiesz, który produkt finansowy będzie dla Ciebie najbardziej korzystny? 

Potrzebujesz pomocy w określeniu swoich celów finansowych? Może rozważasz kredyt i 

obawiasz się czyhających na Ciebie pułapek i zagrożeń? Nie trać czasu, nie trać pieniędzy - 

czytaj! Wykorzystuj możliwości programu Mister Budget! 

Kluczem do sukcesu jest efektywność i dostosowanie do panującej koniunktury. Twoim 

sprzymierzeńcem jest świadomość finansowa, błyskawiczny dostęp do wszelkich potrzebnych 

Ci i bieżących informacji. Myśl o swojej karierze i przyszłości. Dowiedz się, jak możesz 

zwiększyć swój dochód i pomnożyć oszczędności poprzez trafione inwestycje. Wykorzystaj 

zaprojektowane dla Ciebie moduły analiz finansów osobistych w programie Mister Budget. 

Osiągaj najwyższe zyski, na jakie Cię stać, kierując się zdroworozsądkowymi wskazówkami 

eksperta. Po zaznajomieniu się z książką i programem będzie Cię na to stać w dużo większym 

stopniu. 

Sprawne gospodarowanie zasobami finansowymi  

 Wyrób sobie nawyk planowania, cechujący ludzi sukcesu  

 Zapoznaj się z przeglądem rynków inwestycyjnych  

 Nie lekceważ ubezpieczania siebie i swojego majątku  

 Poznaj zależność między czasem a wartością pieniądza  

 Prześledź zastosowanie analiz programu Mister Budget Business  

 Zadbaj o dostatnią i bezpieczną przyszłość dla siebie i swojej rodziny  
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