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Waarom
een abonnement bij 



Zoals onze trouwe volgers al wel weten is het onze missie om kennis en kracht naar de 
mensen te brengen, om zo meer sensibilisatie omtrent crypto te bekomen. Dat doen we 
elke dag met onze analyse reports. Ons doel met deze abonnementsmodule is om 
eentje te geven dat alles omvat!

Wij willen geavanceerde live analyses en opvolging van hoger level naar de cryptoliefhebber 

brengen. Crypto is nog altijd het wilde westen met veel insider deals, privé rondes, geheime 

Telegram groepen en noem maar op. De informatie-asymmetrie in de markt is veel te groot 

om allemaal op te volgen. Wij gaan dit probleem voor jullie oplossen door de belangrijkste 

info te centraliseren op 1 plaats, zodat je snel en onderbouwd weet waar naar te kijken.

Wij geloven dat JIJ de drijvende kracht bent achter deze markt en dat community de sterkste 

tool is om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen op de markt. Wij geloven ook dat 

JIJ een gelijk speelveld verdient ten opzichte van de grote spelers.

Onze analisten weten ook dat je met een full-time job niet van 's morgens vroeg tot 's avonds 

laat voor een muur van monitoren kunt zitten staren naar grafieken. Je kunt niet 24 uur per 

dag aan Twitter gekluisterd zijn. Wij hebben de tools hiervoor en wij vatten ze gewoon samen 

voor je, zodat je snel weet wat er zich op de markt voordoet.

De oplossing hierin is een gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk te lezen platform dat je kan 

helpen weloverwogen beslissingen te nemen bij jouw onderzoek naar crypto trading  en 

beleggen. Wij hebben een goed georganiseerd besloten kanaal op discord opgericht om 

jullie tijd te laten besparen en van deze info te voorzien.

 “Het is tijd om iedereen een kans te geven.”

Daarom wordt ons abonnement bewust aan een democratische prijs aangeboden omdat 

onze eerste doelstelling nog altijd is om een zo groot mogelijk publiek aan te spreken en 

zoveel mogelijk mensen iets bij te leren over de fascinerende wereld van Bitcoin, blockchain, 

crypto en andere digitale services. TradePremium is van ons, en voor ons allemaal. Het is voor 

de mensen die geloven in financiële gelijkheid en vrijheid.

www.tradepremium.be   |   info@tradepremium.be

Waarom het de moeite waard is om een
abonnement te nemen bij TradePremium

01

tradepremium.be



Met de juiste informatie, kunnen we VEEL betekenen voor jullie.

 
Hoe?

- Psychologie van de menigte.
- Breaking nieuws.
- Investeerders sentiment
- On-chain data
- Technische analyses
- Fundamentele analyse
- Live AMA’s

 

     Tot slot

Bij tradepremium brengen we jou al 5 jaar in-depth nieuws. En laten we niet doen alsof. 
We hebben al honderden lezers geholpen crypto beter te begrijpen... wat heeft 
geholpen het profiel van onze hele industrie te verhogen. Maar tot nu toe is er altijd een 
tijdsverschil geweest tussen het nieuws dat we verzamelen en de tijd dat het kost om 
het te schrijven en aan jou te leveren. Dat is wat we nu gaan veranderen

Wij zullen ervoor zorgen dat deze marktinformatie snel bij jou terecht komt zodat je meer 
kansen krijgt om op de markt te antciperen.

"Om onze kennis te delen, hebben wij een welonderbouwde private 
community en schrijven wij artikels over trends in de sector, Fundamentele 
Analyses van recent nieuws alsook overzichten op maat gemaakt. Dit alles 

steeds in het Nederlands."
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Jouw TradePremium abonnement in een notendop

    Private Discord community

    Live markt updates & opvolging

    Charting rooms waar je onze analisten live aan het werk kan zien

    Toegang tot al onze analyse reports

    Toegang tot onze crypto tools

    Premium voordelen zoals kortingen en promoties

 

Wat mag je verwachten van ons all-in one 
pakket?
1. Krijg toegang tot onze private Discord community en ontvang 
live markt updates!

De grootste sterkte van dit abonnement is misschien wel onze 
private Discord community waar je een duik neemt in technische 
analyse, cycle trading, risk management, fundamantele analyse 
maar ook de crypto basics. Het geeft je een uniek perspectief 
en inzicht over het marktsentiment en het macro beleggingsklimaat.

Kom in een groep terecht met andere analisten en beleggers om 
samen de volgende grote kansen te analyseren en te ontdekken!

Leer van anderen en krijg wekelijks via onze live sessies 
nieuwe tips & tricks. 

Krijg ook van onze analisten een antwoord op al je vragen 
en verbeter zo jouw crypto strategie.

“SAMEN MET ONZE COMMUNITY BEN JE STERKER DAN ALLEEN!”



www.tradepremium.be   |   info@tradepremium.be 04

tradepremium.be

2. Ontdek onze handige crypto tools

Naast onze private community en reports, kan je ook genieten van onze tools die je een 
voorsprong geven in jouw crypto avontuur en laten zien hoe de markt echt werkt. Met 
deze tools besparen we tijd voor jou en laten we zien wat er allemaal te ontdekken valt op 
de crypto markt. Leer ze gebruiken en wordt een deel van onze familie!

Krijg toegang tot onze set van tools die je zal helpen de markt 

sneller te ontdekken 

    Dashboard
    Krijg in één oogopslag een overzicht van de markt

    Coinfilter
    Ontdek nieuwe fundamenteel sterke coins naargelang uw investeringsvoorkeur

    Cryptokit
    Stop met googlen, alles wat je zoekt vind je hier!

    Prijsindex
    Een cryptocurrency index die een overzicht geeft
    van de cryptomarkt

    Bitcoin Statistieken
    Bitcoin zijn statistieken & macro omgeving
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3. Ontvang dagelijks nieuwe in-depth analyses

Toen de cryptomarkt in 2017 explodeerde en de trein niet te stoppen leek, vroegen 
mensen ons om onze inzichten en informatie over de markt te geven. Uiteraard wil 
iedereen beter beslissingen nemen in de markt en analyse reports kunnen hierbij helpen. 
Het is ook altijd fijn om iemand zijn tweede opinie te lezen.

Vandaar onze in-depth to the point analyses reports, waarin we realistisch blijven en niet 
iedereen ophypen zoals de gemiddelde YouTuber. Wij houden de focus op de markt en 
niet op de hype, wij focussen ons op het groter geheel aan de hand van onze inzichten en 
cylce trading tools en wij zoeken uit wat er echt toe doet.
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4. Kortingen & Promoties

In samenwerking met onze partners kunnen we ook mooie promoties & kortingen 
voorzien.

Geniet via ons community fonds van mooie kortingen en leuke give-aways. Een fonds dat  
wordt verwezenlijkt door jullie. Hoe meer leden wij mogen verwelkomen hoe meer acties 
wij zullen doen. 

Nu investeer je niet alleen in jezelf maar word je er ook nog eens voor beloond, door 
enorme kortingen en leuke acties. Een reden te meer om je aan te sluiten bij onze 
community en je crypto avontuur te starten!
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Tot snel!


