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WL کارگزار فارکس

کارگزار کریپتو با برچسب سفید

مبادله برچسب سفید کریپتو

B2Margin (مبادله حاشیهای برچسب سفید)

CFD نقدینگی کریپتو، فارکس و

B2Trader موتور تطبیق

کابینه  CRM / /B2Core مشتری

پردازش کریپتو

راهحل کیف پول بلاکچین

MT5 / MT4 برچسب سفید

MAM / PAMM /(دارایی) پلتفرم مدیریت پول


راهحلهای سفارشی متناسب با نیازهای هر
مشتری بر اساس فناوریهای پیشرفته




نقدینگی PoP و ارائهدهنده
فنآوری

Visit product page


مورد اعتماد بیش از 300 مشتری در 50 کشور


کارگزاران فارکس /
DMA/CFD

کارگزاران کریپتوکارنسی

یسنراکوتپیرک یاهیفارص


مبدلهای ارز کریپتو با
ارز فیات

صندوقهای پوشش ریسک


ارائهدهندگان روش
پرداخت


شرکت ما از سال 2014 میلادی شروع به فعالیت کرده است.

5
مجوز

180+
کارکنان

24/7

همچنین پشتیبانی

مشتری 7/24 به 7


زبان را نیز
ارائه میدهد.
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این شرکت 9 دفتر در


روسیه، قبرس، هنگکنگ،

استونی و انگلیس

دارد.

پروژههای ما

Liquidity. Technology.

Trade. Hedge. Execute.

www.b2prime.com

https://b2broker.com/fa/


کارگزار فارکس برچسب سفید

Visit product page


راهحل کلید دردستِککارگزاری فارکس ما، گزینههای زیر را در اختیار شما قرار

میدهد:  CFD C،rypto فلزات، شاخصها، کالاها و ETF ها همه و همه از طریق

یک پلتفرم


طیف گستردهای از ابزارهای معاملاتی و همچنین امکان نامگذاری حساب معاملاتی با هر ارز فیاتی که موردنظر

مشتری است، به وی اجازه میدهد تا سفارشهای کوتاهمدت و بلندمدت خود را بر روی ،FX شاخصها و سایر

داراییها و از طریق همان حساب تجاری انجام داده و سود خود را بهصورت ارز موردنظر دریافت کند.

PAMM

MAM

تجارت کپی

پلتفرم مدیریت پول

اتاق معاملهگر

IB ماژول

PSP ها

مبدل

MetaTrader 4/5 MetaTrader

PoP نقدینگی

سایت اینترنتی

ویجت تیکر نقدینگی

راهحلهای بازرگان

کیف پول بلاکچین

لا تقم بتضييع وقتك الثمين. احصل عليها الآن!زمان با ارزش خود را هدر ندهید. امروز شروع کنید!

https://b2broker.com/fa/products/forex-broker-turnkey/


کارگزار کریپتو با برچسب سفید

Visit product page


کارگزاری کریپتوی کلید در دست، بیش از CFD 100 کریپتو و نیز سایر کلاسهای
دارایی را ارائه میدهد - از طریق یک پلتفرم


ریسک نوسانات به دلیل نامگذاری حسابهای معاملاتی کاربران و نیز حساب حاشیهای کریپتوکارنسی کارگزار، به
میزان قابلتوجهی کاهش مییابد

PAMM

MAM

ت یپک تراج

پلتفرم مدیریت پول

اتاق معاملهگر

IB ماژول

PSP ها

مبدل

B2 حاشیهای

و/ یا

5/4 MetaTrader MetaTrader

PoP نقدینگی

سایت اینترنتی

ویجت تیکر نقدینگی

راهحلهای بازرگان

راهحلهای سازمانی

کیف پول بلاکچین

زمان با ارزش خود را هدر ندهید. امروز شروع کنید!

https://b2broker.com/fa/products/crypto-broker-turnkey/



مبادله برچسب
سفید کریپتو

Visit product page

https://b2broker.com/fa/products/cryptocurrency-exchange-turnkey/



معاملات کریپتوکارنسی کلید در دست ما (مبادلات دارایی

دیجیتال) یک راهحل ساده و از پیش آماده است که به شما این


امکان را میدهد تا مبادلات کریپتوکارنسی شخصی خود را
راهاندازی کنید 2 ماه


یک مدل مالی جذاب. بدون کارمزد یا هزینه
برای استفاده گروهی کاربران


آموزش مسائل حقوقی، پشتیبانی فنی و
بازاریابی برای تمامی اعضای گروه


پشتیبانی 7/24 و مدیریت شخصی
حساب

اتاق معاملهگر

IB ماژول

PSP ها

برنامه موبایل

راهحلهای کیف پول سازمانی

کیف پول بلاکچین

B2Trader

API

سیستم مدیریت سفارش

موتور تطبیق

نقدینگی نقطهای کریپتو

بازار سازی


نقدینگی داخل سازمانی

تأمینکننده نقدینگی از خارج

MarksMan مرکز

 اینترنتی
سایت ویجت تیکر نقدینگی
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مبادلات حاشیهای برچسب سفید

Visit product page

https://b2broker.com/fa/products/b2margin-cryptocurrency-exchange-software/



در حال حاضر مبادله حاشیهای کریپتوکارنسی، محبوبترین
نوع تجارت مالی موجود در بازار است


اکنون حتی بزرگترین صرافیها نیز معاملات اهرمی را مورداستفاده قرار میدهند. معاملات لحظهای یا "اسپات تریدینگ" امروزی
سفارشیسازی شده و مبتنی بر وب به شما این امکان را میدهد تا نیازهای 
سوددهی مشابه سالهای قبل را ندارد. یک بستر کاملاًس

همه معاملهگران را برآورده کنید.

چندین مکان کاری برای تجارت پیشرفته
شخصیسازی کامل پنل های معاملاتی و تنظیم ویجت ها. سازگار با انواع ابزارهای ارتباطی از جمله رایانهها، تلفنهای هوشمند، تبلت ها و غیره

ویجت های موجود
لیست تماشا

نمودار معاملاتی

دفترچه ثبت سفارش

زمان و فروش

بازارهای مورد علاقه

نمودار عمق

پنل تجارت

انتخاب بازار

بدون نیاز به حساب بازرگانی جداگانه
کیف پولها نیز همزمان حسابهای معاملاتی هستند. به کمک آنها دیگر نیازی به نقل و انتقالات داخلی نیست.

الزامات حاشیهای پویا
رشد ارزش ارز پایه، نیازهای اولیه مارجین را کاهش میدهد و البته بالعکس این گزاره نیز صادق است.

اهرم پویا
اهرم قبل از انجام هرگونه معامله تنظیم میشود. توابع مرحله اهرم و تأثیر حاشیهای، کاملاً قابل تنظیم هستند. سفارشهای فعال میتوانند تا حدی بسته شوند.

انواع سفارش موجود
بازار متوقف کردن حد روز GTC

ابزارهای مدیریت ریسک پیشرفته
عملکرد book.C درصدی از اجرای book-A و book-B را به ازای هر ابزار و معاملهگر در نظر میگیرد.

 هر مشتری یا ابزار تجاری در دسترس است. برای این کار راهاندازی مجدد سرور لازم نیست.
پِردها و غیره برای علامتگذاری منحصربهفرد، کمیسیون، مبادله، اِس



CFD، نقدینگی

کریپتو و فارکس


پلتفرمها و برنامههای کاربردی تجارت پیشرفته از طریق یک
حساب حاشیهای مبتنی بر چند واحد پول انجام میپذیرد.


دسترسی ما به نقدینگی به ما امکان میدهد تا اطمینان حاصل کنیم که معاملات میتوانند سریع و کارآمد انجام
شوند. برای ورود به بازار، از طریق وبسایت، موبایل و یا تبلت به پلتفرم تجاری و API های ما متصل شوید.



 یک حساب حاشیهای مبتنی بر چند واحد پول، را فراهم میکنیم.
 به بیش از 800 محصول، ابزار بازرگانی و 7 کلاس دارایی از طریق

ما دسترسی
(+100) CFD Crypto

فارکس (100+)

فلزات (10+)

شاخصها (15+)

کالاها (5+)

(+30) Spot Crypto


سهام CFD: ایالاتمتحده آمریکا،
اروپا، آسیا، روسیه (350+)

Spot Energy (3+)

(+50) ETF CFD

منفعت از بالاترین، اهرم سازمانی موجود
FOREX – 1:100

CRYPTO – 1:5


ما با توجه به در اختیار داشتن چندین سیستم توزیع، تجمیع و
توزیع نقدینگی را انجام میدهیم.

یک صفر

XM اولیه

AMTS

T4B پل

FIX API

MT4 پل

Gateway MT5

WL MT4/MT5

dxTrade

(Devexperts) dxTrade &، استخر نقدینگی هماکنون بر روی پلتفرمهای


cTrader xStation B،2Trader M،etaTrader5 M،etaTrader4 مورداستفاده

قرارگرفته است.

ما چندین مزیت را برای شما داریم.
XRP ETH، BTC، حسابهای حاشیهای

دلار، یورو یا هر حساب ارزی فیات دیگر

PoP مدل

یک حساب با 7 کلاس/ بازار دارایی

با معاملات CFD معاملات کریپتوکارنسی کوتاه و بلندمدت انجام دهید

دسترسی مستقیم به عمیقترین استخرهای نقدینگی سازمانی

بدون معامله، بدون نقل قول مجدد و یا اجرای آخرین نمایه

روش پردازش سریع

ادغام سریع و ساده

گروه پشتیبانی قابلاعتماد 7/24

اسپردهای فوقالعاده کم

)LD4 / NY4 EQUINIX( 1 میزبانی سطح

تأخیر فوقالعاده کم

امروز نقدینگی خود را دریافت کنید!
بهترین قیمتها و کمیسیونها تضمین میشوند!

https://b2broker.com/fa/products/crypto-cfd-liquidity/
https://b2broker.com/fa/products/forex-liquidity/
https://b2broker.com/fa/products/spot-metals-liquidity/
https://b2broker.com/fa/products/indices-liquidity/
https://b2broker.com/fa/products/equities-liquidity/
https://b2broker.com/fa/products/equities-liquidity/
https://b2broker.com/fa/products/spot-energy-liquidity/
https://b2broker.com/fa/products/etf-cfd-liquidity/


موتور تطبیق

Visit product page

https://b2broker.com/fa/products/b2trader-cryptocurrency-exchange-software/


 اینکه هیچگونه وقفهای در کارکرد آن رخ بدهد؛ حتی در روزهای تعطیل!
 طول هفته، با ریتمی موازی و مشابه با بازارهای کریپتو کار کرده، بدون

این ابزار 24 ساعت شبانهروز و در تمام
موتور تطبیقی ما میتواند 30000 درخواست در هر ثانیه ان هم با تأخیر متوسط کمتر از 10 میلیثانیه را برآورده کند

معامله موازنه

معاملات تجارت / سفارشها

کمیسیونها فعالیت کاربر


امروز موتور تطبیق خود را دریافت کنید!



Visit product page

https://b2broker.com/fa/products/b2core-traders-room/
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Wallet

Platforms

Funds

History

IB Room

Profile

Standart

Add widget

Reset dashboard

Welcome to our Forex Partnership program!

Lorem ipsum dolor sit amet, c
onsectetur adipiscing elit. A

enean tin
cidunt enim, purus quis quis scelerisque enim.


Nam lobortis
 odio blandit aliquam. Im

perdiet dolor vitae.
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18/07/2018

Your Partner Link

Sign UpLanding Page

EnglishLanguage

http://my.b2bdemo.link/a/fjkfds839

Copy

Wallet

BTC 0.00854839

Total Rewards 0.00483941 BTC

Withdraw Funds

See Transactions

Acquisitio
n Report

DailyGroup by

02/08/18
Date: From

03/08/18
Date: To

Clicks

2,265

386 20.31%

Registrations

686

128 22.39%

New Traders

299

140 88.05%

Clicks

213
01/07/2018

Date

Clicks

Registrations
New Traders

18/07/2018

556

453

556

17/07/2018

130

426

429

16/07/2018

426

798

274

15/07/2018

423

561

600

14/07/2018

540

177

740

13/07/2018

177

738

583

12/07/2018

922

196

883

Trading Report

DailyDate Range
02/08/18

Date: From

03/08/18
Date: To

Active Traders

986

365 59.31%

Trading Volume

1,024

720 223.93%

Reward Amount

$2,029.39

-$310 2.39%

Reward Amount

$21.39
01/07/2018

Date

Active Traders
Trades

Trading Vol
Reward Amt

18/07/2018
328

381

128.49

$120.49

17/07/2018
328

381

128.49

$120.49

16/07/2018
328

381

128.49

$120.49

15/07/2018
328

381

128.49

$120.49

14/07/2018
328

381

128.49

$120.49

13/07/2018
328

381

128.49

$120.49

12/07/2018
328

381

128.49

$120.49

Performance Indicators

Click Conversion Rate

16.48%

-2.00 10.82%

Lead Conversion Rate

69.96%

18.02 35.31%

Lead Response Time

28min

24min
3.31%

Lifetime Value

74d
47d

213.31%

ARPU

$328.18

$128.38
65.93%

ARPPU

$482.20

$163.49
56.05%

Traders

New Traders

299

140 65.31%

Active Traders

986

365 47.43%

Total Traders

1,376

299 25.03%

New Traders

299
18/07/2018

Traffic Source

35.5%

Rank 1
1

formula1.com

$928.41

249.43
 3.18%

#
Name

Rewards

1
formula1.com

$928.41

2
fifa

.com

$351.02

3
ads.google.com

$948.55

4
youtube.com

$589.99

mailchimp.com

$779.58

Lead Convertio
n Ratio

89.02%

1,430 leads


1,289 tra
ders

Avg Trader Lifetim
e

74 days AVG

723 days max


2 hours min


B2CORE از بیش از 100 کارگزار در سراسر جهان استفاده میکنند.
خیلی سریع و فقط در 3 روز کارهای را تنظیم کنید*

* پس از ارائه تمام اسناد و مدارک لازم

تحلیل تجارت

به مشتریانتان این فرصت را بدهید تا فعالیت تجاری خود را بررسی و

معیارهای اصلی اتاق trader B2Core را تجزیهوتحلیل کنند.

آمار ساده / پیشرفته

پشتیبانی از سیستمعامل چندگانه

سنجههای جامع

منابع مالی

بلافاصله وجه را به یک سیستمعامل معاملاتی ارسال کنید تا به لطف


تلفیق عمیق ما با سیستمعاملهای پیشرو صنعت، از تماسهای حاشیهای و
سایر بازدارندهها، جلوگیری کنید.

نمایش نرخ تبدیل

افزودن روشهای سفارشی

گروهبندی روشها

پلتفرمها

تمام سوابق مالی خود را در محیطی کاربرپسند و در فضای

B2Core ثبت کرده و آنها را بازیابی کنید.

ادغام چند سیستمعامل

تحلیل دقیق حساب

لینکهای دانلود پلتفرم

KYC

شرایطی را فراهم کنید که مشتریان قبل از انجام هرگونه فعالیت مالی در

سیستمعامل، حسابهای خود را تصدیق )وریفای( کنند.

سازنده اسناد

ادغام شخص ثالث

شرح سطح

بورد داش

به مشتریان خود این فرصت را بدهید که بتوانند تمام اطلاعات کلیدی


مربوط به فعالیتهایشان را در داخل B2Core بررسی کنند و بهراحتی به
قابل تنظیم 
مکانی که لازم است مراجعه کنند. داشبورد در این فضا، کاملاًق

است، بنابراین میتوانید ابزارک ها را اضافه کرده و آنها را جابجا کنید یا

مطابق با علاقه خود برخی از آنها را حذف کنید.

چیدمان تطبیقی

15 همین امروز B2CORE خود را دریافت کنید!



پردازش ارز کریپتوکارنسی

Visit product page

https://b2broker.com/fa/products/cryptocurrency-payments/


برای بازرگانان
امن 
پذیرش بیت کوین و سایر ارزهای کریپتو ساده است. B2BinPay به مشاغل و افراد اجازه میدهد تا بهصورت کاملاًا

و مقرونبهصرفه اقدام به ارسال، دریافت، ذخیره، تبادل و پذیرش ارز موردنظر خود.را بهصورت آنلاین انجام دهید

1 تأیید کنید 2 تبادل 3 برداشت از حساب

کریپتو / فیات
یا

کریپتو / کریپتو

سکه

BTC

ETH

XRP

LTC

ADA

XMR

BCH

EOS

NEO

NEM

ZCash

DASH

BNB

TRON

سکههای ثابت

USDT

USDC

TUSD

PAX

GUSD

BUSD

سکههای ثابت

USDT

USDC

TUSD

PAX

GUSD

BUSD

کریپتو / فیات

کریپتو/ سکه ثابت

کریپتو / کریپتو

ارزهای فیات

USD

EUR

GBP

و بیشتر

سکه

BTC

ETH

XRP

و بیشتر

تسويات بالعملة النقدية

پرداختهای کریپتو

سکه

BTC

ETH

XRP

و بیشتر

سکههای ثابت

USDT

USDC

TUSD

PAX

GUSD

BUSD

ارزهای فیات

USD

EUR

GBP

و بیشتر

کریپتو / فیات

کریپتو/ سکه ثابت

کریپتو / کریپتو



راهحلهای کیف پول بلاکچین

Visit product page

https://b2broker.com/fa/products/cryptocurrency-wallets/


برای شرکتها

ارز مجازی مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، مونرو و غیره را دریافت کرده و آنها را ذخیره، تبادل و یا ارسال کنید. یک کیف پول بسیار امن،

خدمات پرداخت بهصورت کریپتو، اکنون در اختیار شما است. قابلاعتماد و صعودپذیر از یک ارائهدهنده پیشرو و معتبر در صنعتِخ

1 تأیید کنید 2 نگهدارید 3 برداشت از حساب

BTC BTCBTC

ETH ETHETH

XRP XRPXRP

LTC LTCLTC

BCH BCHBCH

USDT USDTUSDT

بیش از 25 بلاکچین و بیش از 888 توکن پشتیبانی میشود.



پلتفرمهای تجاری برچسب سفید

Visit WL MetaTrader 4 page Visit WL MetaTrader 5 page

https://b2broker.com/fa/products/mt4-white-label/
https://b2broker.com/fa/products/mt5-white-label/


پلتفرمهای تجاری برچسب سفید


کسبوکار خود را سریع و بدون هزینههای زیاد شروع کنید و در
وقت، پول و منابع خود صرفهجویی کنید!

نیازی به توسعه، پیکربندی یا نگهداری زیرساختهای کارگزاری شما نیست. این کارها را ما برای شما انجام میدهیم!


بسته برچسب سفید ما گزینههای زیر را
شامل میشود

پلتفرمهای تجاری برنددار

پلتفرمهای مبتنی بر وب

نسخههای موبایل و تبلت

نسخههای دسک تاپ

پیکربندی گروههای معاملاتی متناسب با نوع حساب شما


پیکربندی ابزارهای معاملاتی و هزینههای اجرایی
همچون کمیسیون، سود مضاعفِففروشنده و غیره

ECN/STP BOOK-A حساب تک حاشیهای برای گروههای

MT مدیران

بدون هزینه میزبانی

گزارشهای پیشرفته خودکار

پشتیبانی فنی 7/24

نقدینگی فارکس، CFD و ارزهای کریپتو (بیش از 800 کالای تجاری)

(TY3 و NY4 LD4،) 1-Tier میزبانی

گروههای Book-A و Book-B در دسترس است

(AMTS OneZero، PrimeXM،) حساب حاشیهای اختصاصی

B2Broker در مدیریت، نگهداری و ارائه پشتیبانی نرمافزاری از زیرساختها، به شما کمک میکند.

شما نیز دریافت کنید.
پشتیبانی حرفهای 7/24 به چندین زبان

گزارشهای پیشرفته

جریانهای مختلف قیمت

جریان نقدینگی مختلف با سود مضاعف فروشنده

MT پلاگین های اصلی

تلفیقشده با B2Core (اتاق معاملهگر)

PAMM / Copy تلفیقشده با پلتفرم

IB راهحل تلفیقشده چند سطحی

تلفیقشده با درگاه پرداخت کریپتو


همه در یک بسته جامع: فلزات/ کریپتو/
 F/X C/F D شاخصها / کالا / سهام

یک راهحل جامع با قیمت کاملاً رقابتی. B2Broker را شریک خود کنید!

فرصت را از دست نده! امروز شروع کنید!



پلت فرم مدیریت پول (دارایی)

Visit PAMM page Visit MAM page Visit Copy Trading page

https://b2broker.com/fa/products/pamm-platform/
https://b2broker.com/fa/products/mam-platform/
https://b2broker.com/fa/products/copy-trading-platform/



هر محصول سرمایهگذاری مدنظر را بر اساس پلتفرم سرمایهگذاری ما ایجاد کنید
زیرا این یک راهحل ایدهآل برای مدیران، سرمایهگذاران خرد و سازمانها است.

کاملاً با MetaTrader 4 و MetaTrader 5 ادغامشده است.

ارائهدهنده سیگنال 1

سرمایهگذار 2

سرمایهگذار 1

سرمایهگذار 1

$600
سرمایهگذار 2

$150

المستثمر 3

$130

سرمایهگذار 4

$120
حساب اصلی 2

برای مشاور خبره

60%

15%

13%

12%

حساب اصلی 1
 کنندهبرای تجارت دستی

دنباله

ارائهدهنده سیگنال 2

ارائهدهنده سیگنال 3

x2

x1

امکان کپی معکوس

کپیبرداری PAMM MAM

رابطهای وب
آمار دقیق حساب را بررسی کنید

اشتراک / لغو اشتراک

نسخه سازگار با تلفن همراه


رابطهای وب به مشتریان شما این امکان را میدهد که کنترل کامل
حسابهای خود را از طریق هر دستگاهی به دست بگیرند.

حساب ایجاد کنید

سپردهگذاری / برداشت

MT بدون پلاگین برای

سیستمعامل ما از طریق API مدیر به MT متصل است بنابراین نیازی به نصب هیچ افزونه یا چیز

دیگری برای MT نیست. این بستر را میتوان بر روی سرور مشتری نیز میزبانی کرد.

بارگذاری تاریخچه
شما میتوانید مدیران موفق در زمینه تراکنشهای مالی را جذب و سابقه معاملات آنها را به صفحه اصلی اضافه کنید.

پرداخت خودکار

پلتفرم سرمایهگذاری ما میتواند چهار نوع هزینه را بهطور خودکار پرداخت کند: هزینه موفقیت، هزینه دوره، هزینه مدیریت یا هزینه سود فقط برای معاملات

سودآور.

API JSON ویجتها و

بهراحتی ساخت یک ویدئو در یوتیوب، میتوانید یک ابزارک راهبردی را با نمودارهای معاملهگران ادغام کرده و در وبسایت خود قرار دهید. برای ادغامهای

سفارشی میتوانید از API REST JSON استفاده کنید.



نقدینگی شما و ارائهدهنده فناوری

www.b2broker.com

https://b2broker.com/fa/

