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Wprowadzenie

Zespół badawczy Tickmill

Świat Brokerów Wprowadzających (IB) to nowe, ekscytujące środowisko, w którym inwestorzy o wszystkich 
możliwościach mogą czerpać korzyści. Praca jako Broker Wprowadzający może być doskonałym 
sposobem na uzupełnienie handlu, a nawet może być prowadzona jako samodzielny biznes. W tym 
eBooku dajemy Ci wgląd w świat IB od podstaw, aby pomóc Ci zrozumieć, czym dokładnie jest ta 
ekscytująca rola, jak ona działa i jak możesz na niej skorzystać. 

Z dużą ilością kluczowych spostrzeżeń branżowych i użytecznej wiedzy, ten eBook będzie 
działał jako kompletny przewodnik dla każdego, kto jest zainteresowany wejściem w świat 
IB i przeniesieniem swojej aktywności Forex na wyższy poziom. 

Jak zawsze, doceniamy Twoją opinie i z chęcią odpowiemy na Twoje wszelkie pytania 
dotyczące zawartych tu informacji.
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Rozwój handlu online otworzył świat możliwości przed częścią rynku, 
która nigdy wcześniej nie istniała. Traderzy detaliczni mogą teraz 
korzystać z ruchów na rynkach walutowych w taki sam sposób, w jaki 
mogą to robić banki inwestycyjne i inne duże instytucje. W miarę jak 
handel detaliczny zwiększał swój zasięg w ostatnich latach, pojawił 
się nowy poziom możliwości: Brokerzy Wprowadzający lub IB. 

Na początku Brokerzy Wprowadzający działali na rynku kontraktów 
terminowych na towary, ale w ostatnim czasie stali się coraz bardziej 
aktywni na rynku Spot Forex, ponieważ w ostatnich latach sektor ten 
odnotował gwałtowny wzrost wolumenu.

Wiele osób działa już w ten sposób, mimo nie posiadania oficjalnej 
roli IB.  Na przykład, bardzo powszechne wśród inwestorów jest 
opowiadanie znajomym o dobrych doświadczeniach, które mieli z 
konkretnym brokerem, a następnie zachęcanie tych znajomych do 
handlu za pośrednictwem tego brokera. Możliwe jest jednak zawarcie 
oficjalnej umowy z brokerem w celu uzyskania statusu brokera 
wprowadzającego i zapraszania osób w oficjalnym charakterze. 

Ponieważ branża handlu detalicznego na rynku Forex znacznie 
rozwinęła się w ostatnich latach, podobnie miało miejsce z 
obszarem edukacji, analizy i usług dostarczających sygnały na rynku 

Forex. Sprawdzeni traderzy mogą dzielić się swoją analizą rynku 
i angażować się w nauczanie online; niektórzy również decydują 
się na dzielenie się swoimi transakcjami, aby subskrybenci mogli 
śledzić ich działalność handlową. Tradycyjnie traderzy ci oferowali 
swoje usługi za pośrednictwem własnych stron internetowych, 
korzystając z mediów społecznościowych oraz ustnie, aby zyskać 
nowe obserwujące osoby. 

Jednakże, obszar Brokerów Wprowadzających stworzył wiele 
możliwości dla inwestorów chcących zaoferować swoje usługi, 
ponieważ mogą teraz współpracować z renomowanymi brokerami 
w celu pozyskania klientów, jak również uzyskania dostępu do 
większego rynku z lepszymi zasobami. 

 
Krótko mówiąc, Brokerzy 
Wprowadzający działają jako 
pośrednicy brokerów, wprowadzając 
nowych klientów.

Co to jest Broker Wprowadzający?
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Co dokładnie robią Brokerzy Wprowadzający i jak zarabiają pieniądze?
Jak zaznaczyliśmy powyżej, Brokerzy 
Wprowadzający mogą zarabiać pieniądze 
za zapraszanie klientów do konkretnej firmy 
brokerskiej. Jednak, choć proces wydaje się prosty, 
należy pamiętać, że Brokerzy Wprowadzający 
otrzymują zapłatę tylko za klientów, którzy dalej 
stają się aktywnymi klientami.

Załóżmy na przykład, że IB zaprasza pięciu 
znajomych do brokera i tylko trzech z nich otwiera 
rachunek i wpłaca środki. 

Teraz spójrzmy, ile IB zarabia za swoich 
aktywnych klientów. Zasadniczo umowa brokera 
wprowadzającego zakłada uzgodnioną prowizję, 
która będzie wypłacana na rzecz IB za określony 
wolumen handlu obrócony przez zaproszonych 
przez niego klientów. 

Za każdym razem, gdy IB zaprosi aktywnego klienta, 
otworzy on rachunek i rozpocznie handel. Aktywny 
klient rozpocznie wówczas otwieranie transakcji, 
które mają określony wolumen, na przykład 1 lot. 

Tak więc, gdy zaproszony aktywny klient zacznie 
handlować, broker zapłaci IB prowizję w oparciu 
o obrócony wolumen handlu zaproszonego 
klienta. Im większy wolumen, tym więcej prowizji 
wygenerowanych dla IB.

Zazwyczaj IB otrzymuje określoną prowizję za lota 
obróconego przez wprowadzonych klientów.

IB

Klient  #1 Klient  #2 Klient  #4Klient  #3 Klient  #5
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Kto może zostać Brokerem 
Wprowadzającym?

Jak Brokerzy Wprowadzający 
mogą pozyskać klientów?

Brokerzy Wprowadzający, którzy dopiero zaczynają rozwijać swoją 
sieć, mogą zaprosić klientów, których znają bezpośrednio. Klienci są 
znacznie bardziej skłonni do zarejestrowania się u brokera, gdy ktoś, 
kogo znają osobiście daje im rekomendację i jednocześnie mogą o 
wiele łatwiej prosić o informacje i porady. 

Chociaż metoda ta ma znacznie wyższy wskaźnik powodzenia, 
ponieważ traderzy mogą zaufać osobie, która ich poleciła, IB może 
polecić tylko ograniczoną liczbę klientów. 

Nie wszyscy brokerzy wprowadzający działają jednak w tak 
małej skali, a wielu inwestorów detalicznych zdecydowało się na 
zostanie brokerami wprowadzającymi jako sposób na uzupełnienie 
swoich dochodów handlowych. Korzystając z internetu, Brokerzy 
Wprowadzający mogą reklamować swoje usługi szerszemu gronu 
odbiorców i w ten sposób zyskać większą liczbę zaproszonych i 
aktywnych klientów, a ostatecznie, większą prowizję. 

Wspaniałą wiadomością jest to, że brokerem wprowadzającym 
może zostać każdy. Bez względu na to, jak duże doświadczenie 
posiadasz w branży finansowej, jeśli masz odpowiednie wsparcie, 
zasoby i narzędzia, nawet jeśli jesteś początkujący na rynku, możesz 
odnieść sukces jako IB.

Na początku najbardziej skuteczni brokerzy wprowadzający 
to aktywni, doświadczeni traderzy. Inwestorzy, którzy potrafią 
analizować rynki w sposób użyteczny i angażujący, często stwierdzają, 
że są w stanie wykorzystać swoją wiedzę specjalistyczną w celu 
przyciągnięcia większej liczby aktywnych klientów. 

Wielu odnoszących sukcesy traderów detalicznych jest w stanie 
generować solidne przychody dzięki roli brokerów wprowadzających, 
oferując swoje usługi analityczne wyłącznie klientom wyznaczonej 
firmy brokerskiej.

Media społecznościowe stały się nieocenionym narzędziem dla 
brokerów wprowadzających jako sposób promowania usług i 
pozyskiwania nowych klientów. W dalszej części tego poradnika 
przedstawimy różne metody, które są stosowane do wprowadzania 
klientów.
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Jakie kanały komunikacji są otwarte dla Brokerów Wprowadzających?
Media społecznościowe są również potężnym narzędziem dotarcia 
do potencjalnych klientów. Oprócz grup i stron na platformach 
społecznościowych, które są w stanie przykuć uwagę inwestora, 
WhatsApp, Telegram i We Chat są również potężnymi narzędziami 
przyciągającymi potencjalnych klientów. 

Tradycyjnym fundamentem działalności IB jest wiele popularnych 
forów handlowych. Interakcja z innymi inwestorami i wykazanie się 
dobrą znajomością rynków jest potężnym sposobem budowania 
solidnej reputacji. Wielu nowych traderów uczy się handlu na tych 
forach handlowych, a IB mogą wykorzystać te miejsca w sieci do 
zaproszenia nowych klientów do wybranych brokerów. 

Oprócz tego, większość brokerów wprowadzających używa 
mediów społecznościowych do komunikowania się z klientami, 
reklamowania swoich usług i pozyskiwania nowych klientów. 
Jeśli chodzi o kanały komunikacji, większość interakcji odbywa 
się za pośrednictwem poczty elektronicznej, Facebooka, Twittera i 
ostatnio, kanałów mediów społecznościowych, takich jak Instagram 
i Snapchat.

Jeśli chodzi o reklamę usług online, internet zapewnia niekończący 
się zakres metod komunikacji. Po pierwsze, IB mogą tworzyć i 
wykorzystywać stronę internetową, która będzie działała jako strona 
startowa. Mogą oni dostarczać treści związane z handlem, porady, 
sztuczki i informacje związane z rynkiem. Mogą wtedy być w stanie 
wygenerować listę mailingową od klientów, których przyciągają.

Blogi Media 
społecznościowe

Strona 
internetowa

Fora Edukacja 
Forex

Klienci

IB
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Korzyści płynące z mediów społecznościowych dla Brokerów Wprowadzających
Niekończący się wzrost popularności mediów społecznościowych 
otworzył bogactwo możliwości dla brokerów wprowadzających. 
Nigdy nie było tak łatwo IB reklamować swoje usługi i pozyskiwać 
klientów. W przeszłości IB musieli korzystać ze swoich stron 
internetowych i powolnego procesu tworzenia list mailingowych (lub 
płacenia za listy, które mogły być drogie), aby zbudować solidną bazę 
klientów. Jednakże media społecznościowe zrewolucjonizowały 
sposób, w jaki można dzielić się treściami. Ostatecznie to właśnie 
one decydują o udanym wprowadzeniu klienta przez IB. 

Główną zaletą mediów społecznościowych jest łatwość udostępniania 
treści i angażowania nowych odbiorców. Na Twitterze, Facebooku 
i Instagramie, na przykład, posty mogą być ponownie przesyłane 
przez każdego, co daje IB szansę na zwiększenie ich widoczności 
w Internecie i uzyskanie dostępu do znacznie większej liczby 
potencjalnych klientów (większy zasięg). 

Wszystkie platformy społecznościowe oferują teraz rachunki 
biznesowe, które pozwalają na publikowanie reklam. Reklamy te 
mogą być również kierowane wybranym odbiorców i pozwalają Ci 
określić kraj, płeć, wiek itp. 

Jako przykład, powiedzmy, że regularnie publikujesz swoją analizę 
techniczną na Instagramie jako sposób generowania zaproszeń, ale 
chcesz zwiększyć swoją ekspozycję. Możesz poprowadzić reklamę 
skierowaną do mężczyzn w wieku 20 - 50 lat, mieszkających w 
Wielkiej Brytanii, zainteresowanych finansami i handlem. 

Możliwości, jakie stwarza ta ukierunkowana reklama, oznaczają, 
że media społecznościowe są nieocenionym narzędziem dla IB. 
Możesz również monitorować swój budżet, aby upewnić się, że 
generowany przez Ciebie dochód jest uzasadniony Twoimi wydatkami 
i odpowiednio się do nich dostosować. 

 
OnGdy tylko IB są w stanie 
zapewnić sobie mocną pozycję, 
mogą również korzystać z 
płatnych funkcji oferowanych 
przez media społecznościowe.

www.tickmill.com

Rachunek demonstracyjny Otwórz konto

https://www.tickmill.com/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links


Przewodnik o zostaniu Brokerem Wprowadzającym (IB)

| 9 |

Kim są idealni 
klienci Brokerów 
Wprowadzających? 

Choć oczywiście wszyscy aktywni klienci są korzystni dla IB, istnieją 
klienci, którzy będą przynosili więcej korzyści niż inni. To zaawansowani 
inwestorzy. Dążenie do przekształcenia zaawansowanych traderów 
w aktywnych klientów może być o wiele bardziej satysfakcjonujące 
niż przyciąganie nowych lub mniej doświadczonych traderów.

Inwestorzy zaawansowani to ci, którzy są aktywni na rynku od 
jednego roku lub dłużej. Zazwyczaj inwestorzy ci przeszli przez 
proces utraty pieniędzy, dostosowania strategii i doskonalenia 
swoich umiejętności. Mają oni zazwyczaj tendencję do posiadania 
wyższego poziomu kapitału i bardziej spójnego sposobu handlu, 
oferują więc perspektywę znacznie dłuższej relacji niż nowy trader.

Wielu nowych traderów zaczyna od znacznie mniejszych wpłat 
i często może być sfrustrowanych stratami, które nieuchronnie 
poniosą w procesie uczenia się handlu na rynku. Oprócz tego, 
zaawansowani traderzy zazwyczaj mają lepszą grupę kontaktów, 
a mianowicie innych zaawansowanych traderów. Dlatego też, 
przekształcanie zaawansowanych inwestorów w klientów może 
prowadzić do przynoszącej więcej przychodów interakcji. 

Czym są zaawansowani 
traderzy i dlaczego są oni 
najlepszymi klientami?

www.tickmill.com

Rachunek demonstracyjny Otwórz konto

Rozwinąłeś już silną 
sieć klientów? 

Zacznij ich wprowadzanie już teraz!

https://www.tickmill.com/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links


Przewodnik o zostaniu Brokerem Wprowadzającym (IB)

| 10 |

Jak przekształcić zainteresowanie w aktywnych klientów
Ok, jak na razie rozmawialiśmy o tym, co robią IB i o tym, w jaki sposób 
mogą wygenerować ruch. Jednakże, jak już wspomnieliśmy, IB 
otrzymują wynagrodzenie tylko od tych traderów, których zamieniają 
w aktywnych klientów prowadzących handel u wybranego brokera. 
W jaki więc sposób IB przekształca ogólne zainteresowanie w 
aktywnego, przynoszącego przychody klienta. 

Sposób, w jaki działa większość IB to publikowanie pewnej ilości 
BEZPŁATNYCH, ale cennych treści w Internecie, które mogą być

dowolne - od ogólnej perspektywy rynkowej każdego tygodnia do 
kilku konkretnych pomysłów handlowych dostępnych dla wszystkich. 
Oprócz tego, IB oferuje dostęp do ekskluzywnych materiałów 
wyłącznie aktywnym inwestorom, którzy dołączą do konkretnego 
brokera. Jeśli chodzi o materiały oferowane potencjalnym klientom, 
kluczowymi czynnikami są jakość, ilość i niepowtarzalność treści.

Powiedzmy na przykład, że ogólnodostępna treść publiczna IB 
składa się z 15-minutowego filmu wideo na początku tygodnia, 
przedstawiającego szeroką perspektywę rynkową i zawierającego 
kilka pomysłów handlowych. Następnie każdego dnia IB może 
opublikować jeden wykres przedstawiający podstawową analizę lub 
treści. 

IB może następnie zaoferować dostęp do jednogodzinnego 
interaktywnego webinarium na początku każdego tygodnia, z 
konkretnymi pomysłami handlowymi dla wszystkich traderów, 
którzy staną się aktywnymi klientami. Każdego dnia klienci będą 
otrzymywać powiadomienia o konkretnych pomysłach handlowych, 
a także będą mieli dostęp do czatu, na którym będą mogli rozmawiać 
o rynku z IB. 

Oferowanie usług o wartości dodanej, takich jak opisane powyżej, 
to fantastyczny sposób na przekształcenie zainteresowania  
w aktywnych klientów. 

 
Ostatecznie 
najskuteczniejszym 
sposobem na przekształcenie 
inwestorów w klientów jest 
oferowanie tylko niektórych 
usług na poziomie bazowym 
i wyższy poziom usług dla 
aktywnych klientów.
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Jak utrzymać aktywnych klientów
Ważne jest, aby pamiętać, że praca nie kończy się 
po pomyślnym przekształceniu zainteresowanych 
traderów w aktywnych klientów. Pamiętaj, że jako 
IB będziesz otrzymywać zapłatę za każdego lota 
obróconego przez Twojego aktywnego klienta. 
Tak więc, kiedy już przekonwertowałeś klienta, 
dokonał on wpłaty i rozpoczął handel, w Twoim  
najlepszym interesie jako IB jest, aby handlował 
on tak długo, jak to możliwe. Już wcześniej o tym 
wspominaliśmy w kontekście zaawansowanych 
inwestorów - że są oni bardziej korzystnymi dla IB 
klientami, ponieważ zazwyczaj prowadzą handel 
w dłuższym horyzoncie czasowym. IB może 
pomóc w dłuższym utrzymaniu ich aktywności.

Oferowanie wnikliwej, praktycznej analizy 
handlowej to świetny sposób na wsparcie 
aktywnych klientów i utrzymanie ich handlu. 
Wielu traderów korzysta z podpowiedzi i 
wskazówek, czy to w formie cotygodniowych i 
codziennych pomysłów handlowych lub bardziej 

interaktywnych porad, takich jak rozmowy przez 
skype’a i webinaria. Oferowanie inwestorom 
stałego wsparcia jest najlepszym sposobem na 
pomoc w utrzymaniu aktywności klientów. 

Innym fantastycznym krokiem jest oferowanie 
wyższego poziomu usług w miarę upływu czasu. 
Może to oznaczać cokolwiek, począwszy od 
zwiększonej liczby webinariów lub pomysłów 
handlowych, aż po sesje indywidualne. Pamiętaj, 
że klient prawdopodobnie pozostanie aktywny 
tylko wtedy, gdy poczuje, że dostęp do Twoich 
usług ma sens. IB muszą więc upewnić się, że 
utrzymują stały poziom produkcji materiałów i 
że kładą nacisk na obsługę klienta, aby utrzymać 
dobre, profesjonalne relacje ze swoimi klientami. 

Planowanie utrzymania

W końcowej części biznesplanu należy nakreślić 
strategie utrzymania aktywnych klientów. Po rejestracji 
klienta u brokera, ważne jest, aby IB utrzymywali spójny 
poziom produkcji i obsługi, aby klient był zadowolony 
i kontynuował handel. IB niskiego kalibru będą 
koncentrować się na pomysłach dotyczących handlu 
o wysokiej częstotliwości bez względu na wynik, po 
prostu szukając możliwości zarobienia prowizji od 
transakcji - wtedy inwestor ostatecznie zamknie swój 
rachunek. Dążenie do dostarczania spójnych, wysokiej 
jakości materiałów, które faktycznie przynoszą 
korzyści każdemu traderowi, jest zdecydowanie 
lepszym modelem biznesowym i pozwoli utrzymać 
aktywność klientów przez znacznie dłuższy czas.

www.tickmill.com
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Stworzenie biznesplanu dla Brokera Wprowadzającego

A  
B  
C

Budowanie świadomości i zainteresowania. 
Przekształcenie zainteresowania w aktywnych klientów. 
Otrzymanie aktywnych klientów.

Skuteczny Broker Wprowadzający może zapewnić sobie solidne 
przychody. Jednakże, aby odnieść sukces w tej dziedzinie, ważne 
jest, aby być zorganizowanym i posiadać plan biznesowy. Powinien 
on zasadniczo szczegółowo opisywać, w jaki sposób będziesz 
rozwijać swój biznes od pierwszego dnia, w którym zostaniesz 
IB, aż do tego, w jaki sposób osiągniesz określone cele, takie jak 
otrzymywanie określonej prowizji co miesiąc, praca z pewną liczbą 
aktywnych klientów itp. 

Jeśli chodzi o to, co powinno się znaleźć w Twoim biznesplanie, 
należy zastanowić się nad następującymi obszarami: 

Jeśli chodzi o budowanie świadomości i zainteresowania, ważne 
jest, aby położyć nacisk na rozwój profesjonalnie wyglądającej 
strony internetowej i stworzenie szerokiej gamy profili w mediach 
społecznościowych, które można wykorzystać w celu uzyskania 
dostępu do różnych odbiorców. Wszystkie publiczne strony 
internetowe i profile powinny jasno przedstawiać Twoje usługi i 
korzyści dla klientów, a jednocześnie zawierać linki do promowanego 
przez Ciebie brokera. 

Jeśli chodzi o generowanie zainteresowania, należy zastanowić się 
nad konkretną zawartością, którą zamierzasz zaoferować w ramach 
zachęty dla potencjalnych klientów. Musisz również zastanowić 
się, jak często będziesz zamieszczać treści i jak często będziesz 
angażować się w sprawy potencjalnych klientów. Musisz zapewnić, 
że możesz efektywnie zarządzać wszystkimi kanałami mediów 
społecznościowych i aktualizować je. 

Kiedy już posiadasz swoje różne kanały komunikacyjne nakreślone 
i pomyślałeś o treści, którą zaoferujesz i jak wygenerujesz 
zainteresowanie, musisz zastanowić się nad tym, jak przekształcisz 
to zainteresowanie w aktywnych klientów. Należy poświęcić czas na 
wypracowanie skutecznych strategii, takich jak dostarczanie treści 
premium, większa interakcja, wyższy poziom usług, aby pomóc 
przekształcić zainteresowane strony w aktywnych klientów. 

Przydatne może być również rozbicie różnych typów inwestorów, 
których chcesz zaprosić do brokera, tworząc profile użytkowników. Te 
profile użytkowników definiują podstawowe cechy typów inwestorów, 
których chcesz zaprosić, np. poprzez rodzaj strategii handlowej 
lub poziomy doświadczenia. Następnie możesz dostosować treść 
oferty, aby zachęcić określone typy traderów.
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Nowe możliwości dla Brokerów Wprowadzających
W miarę rozwoju rynku detalicznego i technologii, możliwości 
dostępne dla IB również poszerzyły się. Podczas gdy tradycyjni 
IB ograniczali się do oferowania analiz, sygnałów handlowych i 
wskazówek, wielu IB oferuje obecnie znacznie sprawniejsze usługi 
handlowe. Rozpowszechnienie programów typu Expert Advisors i 
algorytmów transakcyjnych oznacza, że wielu IB jest teraz w stanie 
zaoferować klientom usługi automatycznej realizacji transakcji za 
pośrednictwem wyznaczonego przez nich brokera. 

Powiedzmy na przykład, że IB tworzy konsekwentnie rentowny EA, do 
którego oferuje dostęp. Zamiast płacenia przez traderów za dostęp 
do EA i zainstalowanie go na swoich platformach MT4, mogą oni 
otworzyć rachunek u brokera IB w celu uzyskania dostępu do EA IB. 
IB otrzyma wtedy prowizję od każdego lota, który zostanie obrócony 
przez użytkowników EA - oznacza to zupełnie nowe perspektywy dla 
każdego IB. 

Niektórzy inwestorzy mają czas i chęć, aby nauczyć się handlować 
i chcą otrzymywać regularne analizy i wskazówki. Jednak 
niektórzy traderzy po prostu chcą zarabiać pieniądze, a dostęp 
do zautomatyzowanego programu jest dla nich o wiele bardziej 
atrakcyjną opcją.
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NIE RÓB TEGO....

 

 

 

Nie prowadź sprzedaży bezpośredniej natychmiast. Poświęć czas na 
zrozumienie, czego chce i czego potrzebuje klient.

Nie bądź agresywny. 

Nie oferuj gwarancji osiągnięcia wyników. Traderzy powinni być świadomi tego, 
na co się decydują.

Nie komunikuj się niejasno lub myląco. Każdy inwestor ma prawo do rzetelnych 
i rzeczowych informacji, kiedy inwestuje. 

Nie zniesławiaj lub mów źle o konkurentach (zarówno brokerach, jak i IB).

Nie pracuj z brokerami niskiej jakości. IB nie może budować długoterminowych 
relacji, jeśli ich broker świadczy złą usługę.

ZRÓB TO....

 
 

 

 

Zapewnij cenne informacje klientom i zaspokój ich potrzeby.

Działaj aktywnie, aby nawiązać kontakt z większą liczbą potencjalnych klientów.

Bądź selektywny. Zaopatrz swoją grupę docelową w dostosowane do jej potrzeb 
treści i usługi, które będą dla niej atrakcyjne. 

Postaw na długoterminowe relacje. Utrzymuj poziom zaufania, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom i zapewniając niezawodność.

Pamiętaj o lokalizacji usług - spróbuj dostarczyć treści w odpowiednim języku z 
zasobami, które mają zastosowanie do lokalizacji, do których się kierujesz.

Zamykaj transakcje: dąż do przekonwertowania klientów.

Bądź konsekwentny. Jeśli korzystasz z forów, Facebooka, innych serwisów 
społecznościowych itp., powinieneś zadbać o to, aby być ze wszystkim na bieżąco.

Pracuj z dobrym brokerem. Jest to główna droga do zapewnienia sukcesu w 
przyszłości.

Wskazówki, aby odnieść sukces jako Broker Wprowadzający
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Zaspokajanie potrzeb klienta
Jeśli chodzi o utrzymanie pozycji jako odnoszącego sukcesy IB, kluczowym priorytetem powinno być zapewnienie, że potrzeby Twoich 
klientów są zaspokajane. Oznacza to, że należy:

Oferować usługę cashbacku,

Oferować handel społecznościowy / 
Algorytmiczne platformy handlowe,

Zapewniać dobre recenzje, ratingi i porównania,

Utrzymywać aktywność na forach i  

w społecznościach handlowych,

Zapewniać edukację (online i offline),

Zapewniać analizę rynku,

Zapewniać dostęp lub rekomendacje dla 
stron i kanałów informacyjnych,

Dzielić się sygnałami,

Dzielić się EA.
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Korzyści płynące z pracy z renomowanym brokerem

Jako IB, ostatecznie jesteś tylko tak dobry jak broker, z którym 
pracujesz. Niezależnie od tego, czy Twoja analiza handlowa i sygnały 
dostarczają pozytywnych wyników, czy też Twoja obsługa klienta 
jest najwyższej jakości, każdy inwestor, który cierpi z powodu słabej 
obsługi ze strony wyznaczonego przez Ciebie brokera, ostatecznie 
zamknie swój rachunek. Ponadto, rozczarowanie Twoich klientów z 
brokera może osłabić Twoją reputację. 

Zapewniając, że pracujesz tylko z renomowanymi brokerami, 
masz o wiele większe szanse na sukces, gdy będziesz próbować 
przekształcić zainteresowanych inwestorów w aktywnych klientów. 
Pomoże Ci to również w utrzymaniu Twoich klientów w stanie 
aktywności handlowej. Korzystanie z usług brokera o solidnej 
reputacji, przejrzystej pozycji regulacyjnej i dobrych recenzjach 
zachęci kolejnych inwestorów do korzystania z Twoich usług i ułatwi 
Ci osiąganie Twoich celów. 

 

 

 

 

 

Mniej czasu i wysiłku, aby przekonwertować i utrzymać klientów. 

Licencja i reputacja. 

IB w ciągłym kontakcie z zaproszonymi klientami. 

Dobre produkty są łatwe do sprzedania. 

Efekt ustnego polecenia. 

Dostępne są obszerne zasoby marketingowe i pomocnicze

Kluczowe korzyści 
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Informacje o Tickmill
Tickmill może pochwalić się długą historią dobrych wyników finansowych, stabilnego wzrostu oraz pozycji 
zaufanego lidera i innowatora na rynku. W zespole liczącym ponad 100 osób zebraliśmy najzdolniejszych 
ekspertów z branży, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie każdego działu naszej firmy.

Tickmill może poszczycić się wielką renomą oraz pozycją jako ceniony broker forex z 3 licencjami: 
FCA (Wielka Brytania), CySEC (UE) i FSA (Seszele) w ramach całej Tickmill Group.

Dzięki starannie pielęgnowanym relacjom z naszymi partnerami, Tickmill oferuje również 
dużą głębokość płynności. Ta wyjątkowa płynność oznacza, że Tickmill może zaoferować 
wyjątkowo niskie spready już od 0 pipsów. Klienci korzystają również z bardzo szybkiej 
realizacji bez ponownych kwotowań, jak również niskich prowizji i braku ograniczeń w 
zakresie zyskowności. 
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• Zaawansowana technologia zapewniająca 
płynność, dostawę cen, agregację i wiele więcej.

• Będąca standardem na rynku platforma MT4 i 
CQG dla kontraktów terminowych i opcji.

• Ultra-szybka realizacja (średnia prędkość wykonania 15ms)

Oprócz tych fantastycznych warunków operacyjnych, 
Tickmill pracuje również nad rozwijaniem i utrzymywaniem 
długoterminowych relacji z partnerami poprzez:

• Dostosowane do indywidualnych 
potrzeb/oczekiwań promocje.

• Pomoc marketingową i doradztwo w zakresie 
najlepszych praktyk marketingowych.

• Sponsorowanie wydarzeń.

• Dostarczanie różnych towarów.

Jeśli chodzi o warunki handlowe, Tickmill jest w stanie zaoferować 
fantastyczne środowisko, które znacznie pomaga w osiągnięciu sukcesu 
na rynku: 

• Niskie prowizje handlowe:
  2 jednostki za lota/round trip w przypadku rachunków VIP,
 4 jednostki za lota/round trip w przypadku rachunków Pro.

• Brak ponownych kwotowań.

• Brak ograniczeń dotyczących strategii handlowych  
  (w tym Expert Advisors, hedging i scalping).

• Nie jest wymagany minimalny okres utrzymania pozycji.

• Nie są wymagane żadne minimalne ruchy cen.

• Brak opłat za wpłaty: pokrywamy opłaty za wpłaty z użyciem    
wszystkich e-portfeli i opłaty za przelewy bankowe do 100$, 
za wpłaty w wysokości 5000$ lub więcej. NIE pobieramy 
od Ciebie żadnych opłat za korzystanie z naszych metod 
wpłat i wypłat, ale mogą to zrobić banki pośredniczące 
lub e-portfele, co pozostaje poza naszą kontrolą.

• Klienci otrzymują 5% zniżki na prowizje na rachunkach   
  Pro, gdy zostali wprowadzeni przez partnera.

• Bezpieczeństwo środków.

• Środki klientów są przechowywane na oddzielnych rachunkach.

• Najlepsi partnerzy bankowi.

Warunki handlowe

www.tickmill.com
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Zarejestruj się teraz

a nasi specjaliści IB zadzwonią do Ciebie.

Chcesz wiedzieć więcej? 
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Teraz, gdy jesteś już po lekturze naszego Przewodnika o Zostaniu IB, być może nadszedł czas, aby zrobić kolejny 
krok i zostać IB Tickmill. Proces ten jest bardzo prosty. Wystarczy wykonać poniższe kroki.

Masz jeszcze jakieś 
pytania? Skontaktuj się z 
nami, a my jak najszybciej 
odezwiemy się do Ciebie. 

Zostanie Brokerem Wprowadzającym Tickmill

ZAREJESTRUJ SIĘ 

Wypełnij wymagane pola dotyczące 
danych osobowych i wiedzy fachowej 
w zakresie handlu, aby dokończyć 
rejestrację w Strefie Klienta. 

KROK  1
ZOSTAŃ IB & WPROWADZAJ TRADERÓW 

Wejdź do Pokoju IB w Strefie 
Klienta, aby aktywować rachunek IB. 
Wszystko jest gotowe, abyś mógł/
mogła nas promować. Uzyskaj linki, 
logo, banery i strony docelowe.

KROK  3
ZWERYFIKUJ SWÓJ PROFIL

Zaloguj się do Strefy Klienta, 
wyślij niezbędne dokumenty, aby 
zweryfikować swój profil. 

 -Dowód tożsamości 

 -Dowód adresu

KROK  2
OTRZYMAJ PROWIZJĘ IB

Zarabiaj $10 za lota na rachunku Klasycznym i $2 
za lota na rachunku Pro lub VIP dla kwalifikowanych 
transakcji obejmujących waluty i metale. Kwota 
ta zostanie wypłacona na rzecz IB po otwarciu 
i zamknięciu transakcji przez klienta.

KROK  4

www.tickmill.com
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https://www.tickmill.com/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
mailto:support%40tickmill.com?subject=The%20ultimate%20guide%20to%20becoming%20an%20IB
https://www.facebook.com/Tickmill?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://twitter.com/tickmill?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.instagram.com/tickmill_official/?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links


Przewodnik o zostaniu Brokerem Wprowadzającym (IB)

| 20 |

Edukacja

www.tickmill.com
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Rachunek rzeczywisty

WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ Z WYJĄTKOWYMI 
WARUNKAMI HANDLOWYMI
Skorzystaj z niskich spreadów i konkurencyjnych prowizji.

ZDYWERSYFIKUJ SWOJE PORTFOLIO

Uzyskaj dostęp do tysięcy instrumentów finansowych w 6 klasach 
aktywów, w tym Forex, indeksy giełdowe, towary, obligacje, 
kontrakty terminowe i opcje.

ODNIEŚ SUKCES DZIĘKI PLATFORMIE MT4

Narzędzia do analizy technicznej, ponad 50 wskaźników i wykresy 
dostosowane do potrzeb klienta.... W 39 językach.

Kluczowe cechy

Rachunek demonstracyjny

DOŚWIADCZ REALNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

Ćwicz handel w czasie rzeczywistym, testuj narzędzia i strategie 
oraz pogłębiaj swoje umiejętności handlowe w środowisku 
całkowicie wolnym od ryzyka.

PONAD 80 INSTRUMENTÓW HANDLOWYCH 
W 4 KLASACH AKTYWÓW
Uzyskaj dostęp do szerokiego zakresu rynków, w tym Forex, 
indeksów giełdowych, towarów i obligacji i odkryj jedne z 
najniższych spreadów na rynku.

W PEŁNI WYPOSAŻONA PLATFORMA HANDLOWA

Poznaj pełny zestaw dostosowywanych narzędzi i funkcji, 
które oferuje platforma MT4 w celu zwiększenia wydajności 
transakcyjnej.

Kluczowe cechy

www.tickmill.com
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Dane kontaktowe

United Kingdom Cyprus

 Pozostań z nami w kontakcie 

Seychelles

Kedron 9, Mesa Geitonia, 
Limassol 4004, Cyprus 

+357 25247650

3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island, 
Mahe, Seychelles 

+248 434 7072

Fore Street, London EC2Y 9DT,  
United Kingdom 

+44 (0)20 3608 2100

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty handlowe na różnice kursowe (CFD) oparte na depozycie zabezpieczającym wiążą się z wysokim poziomem ryzyka i 
mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Przed podjęciem decyzji o handlu kontraktami na różnice kursowe (CFD), należy dokładnie rozważyć 
cele handlowe, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Możliwe jest ponoszenie strat przekraczających zainwestowany kapitał i dlatego nie należy 
deponować pieniędzy, na których stratę nie można sobie pozwolić. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i podejmują odpowiednie 
środki ostrożności w celu zarządzania ryzykiem. Należy pamiętać, że materiały te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być 
traktowane jako doradztwo inwestycyjne.
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