FxCuffs – największe wydarzenie na polskim rynku Forex
Nagrody, gala, konferencja oraz targi. FxCuffs to największa, kompleksowa i jedyna w Polsce
platforma wymiany myśli, edukacji oraz prezentacji najnowszych rozwiązań. Już 13-14 marca w
Krakowskim Centrum Kongresowym ICE spotkają się rynkowi eksperci, wystawcy, największe
marki i nazwiska w branży oraz cenione na całym świecie gwiazdy świata inwestycyjnego.
Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie i wspólnej kreacji
najznamienitszej imprezy w historii polskiego rynku Forex.
Gala wręczenia nagród
FxCuffs to między innymi pierwsze w Polsce obiektywne nagrody rynku walutowego, które powstały
po to, aby instyttucje oraz osoby dbające o jak najwyższą jakość usług w branży zostały docenione.
Statuetki FxCuffs rozdane zostaną na Uroczystej Gali, która odbędzie się 14 marca. Całość będzie
poprzedzona Targami oraz Konferencją. Zapraszamy wszystkich chętnych – odbędą się prelekcje
gwiazd światowego i polskiego rynku Forex. Będzie można spotkać się i porozmawiać osobiście ze
znanymi analitykami, szkoleniowcami, autorami książek, blogerami, redaktorami stron i pism o rynku
Forex.
31 stycznia zakończyło się głosowanie internetowe, które pozwoliło wyróżnić pięciu nominowanych
w każdej z następujących kategorii
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Ostatecznego wyboru – z uwzględnieniem wyrażonych przez głosujących opinii – dokona kapituła
składająca się z polskich i zagranicznych przedstawicieli branży oraz największych instytucji
finansowych.
FxCuffs to prestiżowe wyróżnienie - Honorowy Patronat nad Galą objął między innymi Prezydent
Miasta Krakowa, a w organizację wydarzenia włączyło się Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych, Miasto Kraków oraz portale Consilium Invest, Forex Club i Comparic. Główną
nagrodą jest statuetka przedstawiająca mankiet wykuty w skale, ozdobiony bursztynową spinką.
Projekt wykonał znany krakowski artysta – Marek Stankiewicz.
Targi rynku walutowego
Przed rozpoczęciem uroczystej gali wręczenia nagród wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy na
udział w targach rynku walutowego. Ponad 20 wystawców z branży i ponad 1000 odwiedzających
krakowskie ICE w związku z imprezą FxCuffs.

Targi są ogromną szansą dla reklamodawców, którzy będą mogli zaoferować nowe promocje i
pozyskać wielu potencjalnych klientów. Dla samych odwiedzających jest to natomiast możliwość
zdobycia specjalistycznej wiedzy, bezpośredniej rozmowy z praktykami branży oraz skorzystanie ze
specjalnych ofert rabatowych brokerów, banków i instytucji finansowych.
Targi odbywają się na otwartej dla każdego przestrzeni – dzięki temu organizatorzy chcą w jednym
miejscu zgromadzić jak największą ilość sympatyków oraz profesjonalistów polskiej branży Forex.
Konferencja z udziałem gwiazd najwyższego formatu
W piątek, 13 marca w ramach imprezy FxCuffs rozpocznie się darmowa konferencja będąca
doskonałą okazją do poszerzenia swoich horyzontów oraz wiedzy z zakresu inwestowania,
zarządzania kapitałem i aktywnego handlu na rynkach walutowych. Prelegentami będą: Max Idzik,
Marcin Tuszkiewicz, Marcin Nowogórski oraz przedstawiciele Admiral Markets, WHS oraz City Index.
Wszystko to w hotelu Park Inn obok centrum konferencyjnego ICE.
W niedzielę 14 marca w samym centrum ICE rozpoczną się największe w Polsce targi Forex oraz
darmowa konferencja. Będzie to niepowtarzalna okazja do spotkania się z takimi osobistościami
rynku jak Jack Schwager (autor bestsellerów z dziedziny finansów: Markets Wizards, Analiza
Techniczna, Analiza Fundamentalna), Rafał Glinicki (ekspert w dziedzinie metodologii Volume Spread
Analysis, autor Kontrakty. Surowce. Forex), Daniel Kostecki (znany z TV ekspert ekonomiczny HFT oraz
trader posługujący się falami Elliotta) oraz Paweł Danielewicz (analityk techniczny Domu
Maklerskiego BZ WBK, autor Geometrii Fibonacciego).
Prelegenci podpisywać będą również książki własnego autorstwa.
Agenda konferencji przewiduje dwa dni pełne intensywnych darmowych szkoleń z wyżej
wymienionymi traderami oraz dla chcących poznać sekrety największych inwestorów świata:
zamknięte warsztaty z Czarodziejem Rynku – Jackiem Schwagerem – w cenie 499 złotych (jest to
jedyna płatna część konferencji i targów - nieobowiązkowa).
Uczestnicy będą mogli skorzystać z ponad 20 godzin prelekcji z praktykami rynku oraz spotkać się
twarzą w twarz z największymi autorytetami świata inwestycyjnego. FxCuffs to unikatowe
wydarzenie na mapie polskiego FX, podczas którego nie może zabraknąć nikogo – również Państwa.

