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Infolinia: ® REMEDIUM  zostało wyróżnione prestiżowym Certyfikatem 

gospodarczym SOLIDNA FIRMA 2009 i 2010 – świadczącym o jakości pracy 
i solidnym regulowaniu swoich zobowiązań.

LOKATY terminowe i elektrownie wiatrowe to hit 2011 roku
Jak zarabiać systematycznie i bez ryzyka?
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fi fiInfolinia: 
PROMOCJA 

DO WSZYSTKICH
UMÓW

+0,35%®

PROMOCJA + 0,1% ZA POLECENIE ZNAJOMEGO

Proszę pamiętać, że taka rozmowa nic
nie kosztuje i do niczego nie zobowią-
zuje. Z doświadczenia możemy powie-
dzieć, że wiele osób po latach wraca do
nas i korzysta z naszych usług, przysyła-
jąc później swoją rodzinę i znajomych.
Osoby zainteresowane mocniejszym

zarabianiem proszone są o wysłanie

SMS  o treści INWESTYCJE na nr te-
lefonu 507-157-089 lub o e-mail: 
inwestycje@remediumcom.pl
UWAGA!!!! Od połowy czerwca za-
praszamy do naszej nowej siedziby przy
ul. Kajki 10/12 w Olsztynie. Będziemy
tam Państwu mogli służyć całym III
piętrem.

Zapraszamy do nowej siedziby Olsztyn, ul. Kajki 10/12, tel. (089) 535 06 80, 0-507-157-089

Olsztyn, ul. Kajki 10/12
tel. (089) 535 06 80, 0-507-157-089

energiazwiatru.com.pl
248311otbr-b-w

Sylwester Salach 
– niezależny doradca finansowy
z firmy REMEDIUM – Doradcy
Finansowi sp. z o.o., zajmującej
się bezpłatną pomocą w wyszuki-
waniu dobrych kredytów hipo-
tecznych oraz lokat czy inwestycji
w fundusze.

Po ostatnich doświadcze-
niach z giełdą i funduszami
inwestycyjnymi, zwłaszcza po
stratach, jakie odnotowaliśmy
w latach 2008 i 2009, wiele
osób zwróciło się w kierunku
lokat.
Wiele osób nie posiadając

doświadczenia inwestycyj-
nego, dało się ponieść emo-
cjom i wpłacało na górce. W
bankach, biurach makler-
skich, reklamach w telewizji

zachęcano do inwestycji w
akcje. Ludzie szli za tymi gło-
sami i wpłacali swoje pienią-
dze. Byli również i tacy, co
pożyczali pieniądze z banku i
inwestowali. Kiedy przyszły
spadki, ludzie stracili głowę.
Widząc, jak ich stan konta
spadał, wycofywali pieniądze.
Emocje są złym doradcą. Do-
brze jest skonsultować się za-
równo przed inwestycją, jak i
w jej trakcie z doradcą finan-
sowym. W takich sytuacjach
pośpiech jest złym doradcą.
Szczera rozmowa rozwieje
wiele wątpliwości i odpowie
na pytania co dalej zrobić.
Czekać czy reagować oraz w
jaki sposób.

Ogromnym powodzeniem
cieszą się u nas lokaty.
Umowy na czas określony ze
stałym oprocentowaniem.
Zysk z gwarancjami. Ludzie
zwracają uwagę na gwarancje,
wolą mniejszy zysk, ale na
pewno. Specjalnie dla naszych
klientów wybieramy ciekawe
oferty. 
Posiadamy lokaty z oprocen-
towaniem od 7,30% nawet do
9%  lub 10% przy umowach z
miesięczną wypłatą odsetek.

Do lokat można dopłacać,
wypłacać – a więc pełna ela-
styczność i żadnych kosztów
(założenie i prowadzenie
konta 0 zł) poza podatkiem
od zysku. To jest konto loka-
cyjne bez bankomatów i prze-
lewów, tylko do leżenia.

Jest również spora grupa
osób, które są zainteresowane
zarabianiem na energetyce
wiatrowej. Wykupuje się
udziały w wiatraku już od 50
tys. zł, a potem czerpie zyski
przez 30 lat od 5% do 35%
rocznie. Mamy kilka takich
wiatraków, więc inwestorom
długo możliwości nie zabrak-
nie.
Oto kilka ciekawszych roz-

wiązań wybieranych najczę-
ściej przez klientów:
- Lokaty z miesięczną kapita-
lizacją odsetek na konto oso-
biste. Kilkadziesiąt tysięcy
złotych wystarczy, aby co mie-
siąc pobierać kilkaset złotych
pensji z własnych odsetek.
- Fundusze towarowe – in-

westujące w towary niezwią-
zane z giełdą. Zawiera się tu
szereg rozwiązań pozwalają-
cych zarabiać zawsze – nieza-
leżnie od koniunktury

giełdowej. Wpłacać można
kiedy się chce i zabierać pie-
niądze również bez specjal-
nych ograniczeń. Jest to nowa
kategoria funduszy, która na
Zachodzie jest bardzo popu-
larna. Minimalne kwoty to
500 zł jednorazowo lub od
100 zł systematycznie. (więcej
na ten temat na stronie
www.2miliony.com.pl).

- Elektrownie wiatrowe – już
od 50 tys. zł - stały systema-
tyczny zysk od 2013 roku.
Więcej informacji na stronie
www.energiazwiatru.com.pl
lub u naszych doradców
(kom. 507-157-089).

Wszystkie decyzje inwesty-
cyjne warto konsultować. Nasi
doradcy są do Państwa dyspo-
zycji. Takie rozmowy są zawsze
bezpłatne. Warto wiedzieć,
jakie są przewidywania na
rynku. Warto wiedzieć, jakie są
aktualne propozycje inwesty-
cyjne, w jakie warto wchodzić
na najbliższy czas. Wystarczy
wysłać SMS o treści LOKATA,
WIATRAK lub KREDYT na
nr telefonu 507-157-089. Nasz
doradca odezwie się do Pań-
stwa i wszystko wyjaśni.

244411otbr-a-M

• BARTOSZYCE, SM "M9"
ul. Młynarska 9
tel. (89) 762 94 37

• EŁK, SM "Tomex"
ul. Wojska Polskiego 30 A
(87) 621-58-91

• LIDZBARK WARMIŃSKI
SM "Inter Design"
ul. Bartoszycka 30
(89) 767-80-05

• SZCZYTNO,
SM "Z. Medźwiedzka"
ul. Pasymska 22
(89) 624-20-02

Salony meblowe 
w woj. warmińsko-mazurskim

www.szynaka.pl
Kolekcja mebli PrestigeLine - System Vievien

NOWOŚĆ!


