


Co je TEPfactor?

• Máte rádi výzvy?

• Preferujete aktivní zábavu v kolektivu přátel, kolegů 
nebo rodiny?

• Chcete získat nevšední herní zážitek?

V tom případě budete nadšeni z našeho konceptu TEPfactor!



TEPfactor je hra atraktivní pro všechny generace

TEPfactor je herní koncept inspirovaný legendární
Pevností Boyard.

Kombinuje zajímavé herní úkoly, originální prostředí
a vše je podporováno moderními technologiemi.

Hra je určena pro týmy o 2 – 6 osobách.
Cílem hry je otevřít truhlu s pokladem. A jako bonus
je možné zatočit kolem štěstí a získat zajímavou
odměnu.

Posláním TEPfactor je dostat lidi dohromady a naučit
je důležitosti týmové spolupráce zábavnou herní
formou. Klíčové je přinést účastníkům reálnou
týmovou zkušenost. Ke splnění úkolu je do hry
potřeba zapojit opravdu každého hráče.



• Díky tomu se náš koncept výborně hodí nejen pro víkendový
výlet s rodinou, ale i pro různé firemní teambuildingové akce.

• Ve hře máme několik motivačních prvků, které zvyšují motivací
týmu skutečně splnit každý úkol. Například je během hry hráčům
k dispozici jako průvodce animátor v kostýmu piráta.

• Skóre mohou jednotlivé týmy průběžně sledovat na několika
scoreboardech a mohou své výkony porovnat s ostatními týmy.

TEPfactor je hra atraktivní pro všechny generace



Již se nám podařilo vybudovat tři pobočky v různých zemích
a otestovali jsme několik alternativ celkové koncepce prostoru.

Slapy, Česká Republika
Tato pobočka byla první, existuje téměř 10 let a je vzdálená cca 
40 km od hlavního města Prahy. Jedná se o tzv. country variantu 
nabízející 25 herních úkolů, ubytování, zajištění občerstvení, 
prostory pro konání konferencí a také další aktivity v okolí.

Varšava, Polsko
Naše třetí pobočka nabízí 25 herních úkolů a je umístěna přímo v centru 

hlavního města Polska v obchodním centru Blue city

Máme 3 dlouhodobě úspěšné pobočky

Dubai, Spojené arabské emiráty
Jedná se o variantu zábavního centra v prestižní lokalitě rušné kolonády 

podél pobřeží. Nabízí 21 herních úkolů v klimatizovaných prostorech. 

Pobočka existuje 4. rokem.



• Dubajská pobočka je vzorem konceptu pro další expanzi. O potenciálu
na úspěch a velké příležitosti na trhu svědčí i dvojnásobné vítězství
v soutěži „Nejlepší zábavní atrakce v Dubaji“, kterou jsme získali v letech 2019 a 2021.

Pobočka v Dubaji

• Důležité a možná zajímavé je, že prakticky nejsme vůbec závislí na turistech.
Lokální klientela tvoří daleko více, než 90 % všech návštěvníků.



TOMÁŠ CHROUST

Zakladatel, majoritní vlastník a CEO skupiny TEPfactor
Tomáš se narodil v roce 1977 a promoval na vysoké škole se zaměřením na ekonomiku a marketing. Jeho obchodní
a manažerské zkušenosti mimo jiné vyplývají z několika vlastních podnikatelských projektů. V minulosti se zaměřoval
na podnikání v oblasti inovativních nástrojů outdoorové propagace, provozoval bar s minigolfem nebo rekonstruoval
nemovitosti. Strávil několik let v zahraničí. Tomáš miluje létání, má pilotní průkaz ultra lehkých letadel a je členem české
skautské organizace. Věří, že nejdůležitější vlastností je vytrvalost.

MARCELA ZEMANOVÁ

Spolumajitelka TEPfactor international
Marcela se stala akcionářkou TEPfactor v roce 2017. Má široké zkušenosti z korporátního prostředí firem jako jsou
Siemens, GE Money Bank nebo Homecredit international. Specializuje se především na řízení zdrojů, jejich optimalizaci,
plánování, reporting a controlling. Díky svým analytickým a organizačním dovednostem, komplexnímu přístupu pečlivosti
je ekonomickým mozkem skupiny.

Jsme sehraný a zkušený tým



• Tento projekt není nová věc na zelené louce. Naopak, stavíme na dlouholetých mezinárodních zkušenostech
s provozem vlastních poboček TEPfactor.

Máme již něco za sebou
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• Během covidové pandemie jsme si zažili krušné chvilky.

• Díky opakovaným lockdownům byl náš byznys řadu týdnů bez
návštěvníků.

• Ale přesto jsme stále zde, našli jsme nové cesty ke zefektivnění,
jsme připraveni čelit dalším výzvám a z covidu vycházíme silnější,
než kdy dříve.

Poučení z COVID-19



• Celý prostor může být situován v realisticky vytvořeném jeskyním
labyrintu, který pomáhá dotvořit dobrodružnou atmosféru.

Naše atrakce jsou nezapomenutelné

• Každý herní úkol sami vyvíjíme a testujeme ve vlastních
pobočkách. Bezpečnost her je garantována certifikátem TÚV.

• Níže vám stručně představíme některé herní úkoly.

„COLOSEUM“

„PNEUMATIKY“

„V“



Hra „Coloseum“

Pohyblivý úkol, kde je cílem se dostat přes točící
kola na druhou stranu.

Během plnění úkolu se vám ještě snaží překazit
cestu pohyblivé prvky posouvající se ze strany
na stranu mezi jednotlivými točícími segmenty.

Současně nesmíte z točících segmentů spadnout
na podlahu protože jsou v ní dotyková čidla a tím
byste úkol zkazili.



Hra „Pneumatiky“

Cílem tohoto úkolu je přelézt přes zavěšené
pneumatiky na stěně až do cíle.

Ovšem nesmíte se dotknout podlahy a můžete
používat pouze pověšené pneumatiky na stěně
nebo zavěšené pneumatiky ze stropu.

Tento úkol je velmi fyzicky náročný.



Hra „V“

V tomto pohyblivém úkolu je cílem zdolat stěny
ve tvaru písmene V, kde se právě tyto jednotlivé
stěny pohybují dovnitř a zpět proti sobě.

Tím se vám snaží zkomplikovat cestu ze startu
do cíle.

Během cesty se nesmíte dotknout podlahy, která
je napojena na dotykové senzory a čidla.



„

Toto místo je naprosto zábavné. Aktivity, personál

a atmosféra, prostě všeho jsou 10/10. Určitě se sem 

znovu vrátím.

Lasya

• Hráči odcházejí nabití nezapomenutelnými týmovými zážitky. A často se stává, že nás
navštěvují opakovaně, například s jinými spoluhráči.

Hosté se k nám vracejí

• Naše dubajská pobočka má dnes téměř 700 zákaznických recenzí v Google Maps
s hodnocením 4,7!

• Z mnoha recenzí můžeme zmínit například tyto:
„

Měli jsme úžasný zážitek! Užili jsme si puzzle místnosti s jedinečnými výzvami a jsme 

vděční TEPMasterovi, který nám pomohl s většinou her a postaral se o to, aby nás všechny 

aktivity bavily!  Oceňujeme také hygienu a čistotu místa - určitě navštívíme znovu s 

rodinou a přáteli!

Alms
„

Zábavné místo, kam zajít se svými přáteli! Zaměstnanci jsou 

tak přátelští a motivující. Máme skvělý zážitek! Rozhodně 

stojí za to jít znovu.

Noora



Typickými zákazníky jsou:

Hosté se k nám vracejí

Privátní zákazníci (skupiny přátel, rodiny, oslavenci, turisté)

Firemní zákazníci (teambuildingové akce, workshopy kombinované
se zábavou, konference)

Školy

Ročně navštíví TEPfactor několik tisíc žáků. Jejich
reakce jsou vždy nadšené a děti se chtějí vrátit, ať
už opět se školou, nebo s rodiči nebo kamarády.



Čím se odlišujeme

Jaké jsou unikátní výhody konceptu TEPfactor?

• Přinášíme skutečnou, reálnou zábavu, kterou můžete zažít s přáteli, rodinou
nebo kolegy - je to příjemný protiklad k současné pasivní formě zábavy plné
video her.

• Máme vlastní unikátní herní úkoly spojené s originálním řešením prostoru

• Nabízíme možnost obměny herních úkolů, což podporuje opakované návštěvy

• Skutečně každý člen týmu se musí zapojit do plnění úkolu

• Zapojení do hry není limitováno fyzickou kondicí, věkem nebo intelektem

• Celoroční provoz bez ohledu na sezonu

• Možnost volby herní obtížnosti ovlivňující bodový zisk za splnění úkolu



Jsme připraveni globálně růst

Máme fungující koncept, úspěšnou značku, ziskové pobočky, vynikající recenze zákazníků, zkušený tým,… 
A to vše chceme nyní na plno využít v globální expanzi TEPfactor.

CÍLÍME NA REGION S NEJVĚTŠÍM POTENCIÁLEM

Největší potenciál vnímáme na středním východě a dále na Polském trhu. Jsou to trhy, kde již pobočky máme. Nyní chceme zužitkovat naše
cenné zkušenosti a posunout se dál. V první fázi expanze se zaměříme na střední východ, kde chceme do roku 2026 otevřít 10 nových
poboček.
Střední východ nabízí možnosti rychlé expanze a zajímavou návratnost kapitálu.

Vlastními silami a s vlastním kapitálem vybudujeme pobočku, kterou následně předáme do pronájmu místnímu podnikateli, který se bude
starat o její provoz a rozvoj potenciálu.
A jak si zajistíme, že partner bude mít skutečný zájem na reprezentativním fungování celé pobočky? Součástí podmínek spolupráce bude
poměrně vysoká kauce cca 6 nájmů. V případě naší nespokojenosti s vedením pobočky můžeme partnera v odůvodněných případech
vyměnit.

BUDEME SPOLUPRACOVAT S LOKÁLNÍMI PARTNERY



Naši čtvrtou pobočku otevřeme v dubnu 2023 v Abu Dhabi. Kompletní plán nových poboček je následující:

V příštích 4 letech otevřeme 10 nových poboček

4/2023 8/2023 12/2023 4/2024 8/2024 12/2024 4/2025 8/2025 12/2025 4/2026

Abu Dhabi Ryad 1 Ryad 2 Jeddah Doha Muscat Dammam Al
Khubar

Sharjah Tel Aviv Kairo

Časová osa plánované expanze



Naši čtvrtou pobočku otevřeme v dubnu 2023 v Abu Dhabi. Kompletní plán nových poboček je následující:

V příštích 4 letech otevřeme 10 nových poboček

Uvedený plán poboček vychází z aktuálních plánů a v realitě se může samozřejmě lišit, například podle toho, jak se nám bude dařit získávat prostory.



Expanze TEPfactoru nabízí zajímavou návratnost

Nikdo nechce jít do zbytečného rizika. Ani my. Ale po letech provozu několika existujících poboček máme velmi 
přesnou představu o budoucí ekonomice nových poboček. 

EKONOMIKU POBOČKY MÁME DŮKLADNĚ SPOČÍTANOU

Díky našim zkušenostem dobře víme, kolik je třeba investovat do vybudování nové pobočky, stejně tak jakou ekonomiku lze očekávat z jejího
budoucího provozu.

TEPfactor nabízí několik možností velikosti a designu herního prostoru, aby vyhověl možnostem provozovatele. Náklady na výrobu, dodání
a montáž herních prvků je vždy známa dopředu.

K otevření jedné pobočky na středním východě bude v průměru potřeba 1 mil. EUR, což pokryje jak investici do přípravy prostor, tak 
dodávku a instalaci herních prvků.

Novou pobočku investičně zajistíme my, vše připravíme, zprovozníme a následně pobočku předáme do pronájmu místnímu partnerovi.

K OTEŘENÍ POBOČKY POTŘEBUJEME CCA 1 MIL. EUR



Fáze Délka Harmonogram otevření nové pobočky

(měsíce) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hledání prostor 3

Stavební povolení, smlouvy, 

administrativní příprava
6

Výroba herních prvků 8

Transport herních prvků 1

Stavební práce 6

Zkušební provoz 1

Časovou osu přípravy nové pobočky znázorňuje tento harmonogram:

Expanze Tepfactoru nabízí zajímavou návratnost



Každá pobočka má několik zdrojů příjmů

Jaké jsou unikátní výhody konceptu TEPfactor?

• Hlavním zdrojem výnosů je příjem ze vstupného, které se platí podle skutečného herního času.

• Ekonomice prospívá, že na každou hru mají týmy neomezený počet pokusů a je zcela běžné, že se nějaká hra nepovede
napoprvé. Celková délka hry pak narůstá.

• Pro Dubajskou pobočku uvažujeme průměrnou délku hry 100 minut, zatímco třeba ve Varšavě je to 180 minut a v Česku
jsou to dokonce téměř 4 hodiny.

• Při zohlednění všech faktorů, jako je složení hráčů, různé slevy apod. je cena za hodinu hry 19,62 EUR.

• Na základě interních statistických dat u stabilizované pobočky v třetím roce provozu očekáváme průměrnou měsíční
návštěvu minimálně 2260 hráčů. Za těchto předpokladů dosáhne pobočka měsíčních výnosů ze hry bezmála 74 tis. EUR.



Každá pobočka má několik zdrojů příjmů

Mezi další zdroje výnosů patří:

Prodej občerstvení a doplňkového sortimentu, například 
suvenýrů

Catering

Pronájem prostor

Sponzoring herních úkolů

Pronájem reklamních ploch Pro jednu pobočku středního východu očekáváme celkové měsíční
výnosy ve výši 76 tis. EUR měsíčně, tedy 912 tis. EUR ročně.



Máme win – win model spolupráce

• Model spolupráce je jasný, bez skrytých nákladů nebo vstupních poplatků. Za užití konceptu TEPfactor bude provozovatel pobočky platit dva
druhy poplatků.

• Půjde o fixní poplatek (nájemné pobočky) a pak variabilní poplatek závislý na počtu odehraných hodin. Fakticky půjde o poplatky za použití 
našeho software.

• V průměru očekáváme u každé pobočky:
• 10 000 € jako fixní  měsíční nájemné
• 7 533 € jako průměrný měsíční licenční poplatek za software TEPfactor (2 € za každou odehranou člověko-hodinu)

• Samozřejmou službou pro partnera je přístup k know-how a best practice z ostatních poboček, databázi fungujících KPIs pro řízení provozu 
nebo sdílení zkušeností s ostatními provozovateli.

• Provozovatel také získává exkluzivitu v okolí 100 km v rámci dané lokality.



Nová pobočka bude po 2 letech v černých číslech

Z pohledu nájemce pobočky v prvním roce provozu očekáváme ztrátu,
což bude dáno nutnými investicemi do marketingu a pokrytím
potřebných nákladů při postupném náběhu klientely, druhý rok už by
se měl téměř dotknout černých čísel a ve třetím roce bude pobočka v
zajímavém zisku.

Z praxe víme, že se v určitém okamžiku kapacita pobočky naplní a
nelze dále čekat dramatické zvyšování výnosů. Proto se v uvedeném
grafu meziroční růst od 7. roku stabilizuje na mírnějším tempu.
V tomto kontextu je také zajímavé podívat se na očekávanou
návštěvnost a její vliv na ziskovou marži pobočky.
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Atraktivní ziskovost pobočky přitáhne zájem partnerů

Očekávaná měsíční výsledovka pobočky z pohledu partnera provozujícího pobočku po ustálení počtu návštěvníků v průběhu třetího roku slibuje
zajímavé zisky a bude dle našich očekávání vypadat následovně.

měsíčně (tis.€) ročně (tis. €)

Celkové výnosy 76,1 912,6

Výnosy ze hry 73,9 886,8

Ostatní výnosy 2,2 25,8

Celkové náklady 66,7 800,3

Personální náklady 15,8 189,0

Fixní provozní náklady 34,1 408,6

Nájem prostor 13,3 159,6

Fixní nájem pobočky TEPfactor 10,0 120,0

Ostatní 10,8 129,0

Rezerva na obnovu 1,0 12,0

Variabilní náklady 15,9 190,7

Licenční poplatek za software TEPfactor 7,5 90,4

Marketing 7,2 86,7

Ostatní 1,1 13,6

Zisk před zdaněním jedné pobočky 9,4 112,4

Lze tedy očekávat, že pobočka svému provozovateli vydělá cca 9400 € před zdaněním každý měsíc. Znovu připomínáme, že tato čísla jsou platná
pro nájemce pobočky.



Atraktivní ziskovost pobočky přitáhne zájem partnerů

Doplňme ještě některé ukazatele třetího roku provozu:
• Cashflow 124 tis. € 1

• Zisková marže (před zdaněním) 12,3 % (23,8 % v 10. roce)

Dlouhodobý plán výkonnosti pobočky lze vidět v této tabulce.

Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Měsíční návštěvnost 1 560 1 800 2 260 2 486 2 585 2 637 2 664 2 687 2 709 2 729

Celkové výnosy pobočky 630 727 913 1 004 1 044 1 065 1 076 1 085 1 094 1 102

Celkové náklady pobočky 741 761 800 819 828 832 834 836 838 840

Zisk pobočky před zdaněním -111 -35 112 185 216 233 241 249 256 262

Zisková marže pobočky (před 

zdaněním)
-17,7% -4,8% 12,3% 18,4% 20,7% 21,9% 22,4% 22,9% 23,4% 23,8%

Hodnoty v tabulce jsou v tis. euro

1 Cashflow je před zdaněním a odpovídá zisku po zdanění plus tvorba rezervy na obnovu, která není výdajem



Investice do nové pobočky se nám vrátí do 6 let

V předchozí kapitole jsme se věnovali ekonomice provozu z hlediska provozovatele. Nyní se podívejme, jak budeme
z každé pobočky profitovat my. Z pohledu návratnosti naší investice do otevření nové pobočky lze říci, že za daných
předpokladů se nám investice vrátí za 5 a půl roku!

Z hlediska výnosnosti investovaného kapitálu (ROCE)1 se ve třetím roce provozu
dostaneme na 18,3 % a do 10 let se dostaneme minimálně na 19,6 %. Z každých
100 euro vložených do nových poboček tedy každý rok získáme zpět více jak 18 euro.

Obdoba oblíbeného ukazatele ROI2 spočítaná rovněž na 15-letém horizontu nám říká, za 15 let získáme zpět
původní investici a k tomu navíc 186 % hodnoty původní investice.

5,5 let
Návratnost investice

1 ROCE = EBIT / Investice do pobočky
2 ROI = (úhrn fixního nájemného + SW rental fee za prvních 15 let - Investice do pobočky) / Investice do pobočky



Investice do nové pobočky se nám vrátí do 6 let

Dlouhodobý plán očekávaných výnosů plynoucích do skupiny TEPfactor z jedné pobočky zachycuje tabulka.

Hodnoty v tabulce jsou v tis. euro

Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výnosy za jednu pobočku 165 172 186 192 195 196 197 198 199 199

Fixní nájem pobočky TEPfactor 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Licenční poplatek za software 45 52 66 72 75 76 77 78 79 79

Kumulativní výnosy z pobočky 165 337 523 715 910 1 107 1 304 1 502 1 700 1 899

Výnosnost vloženého kapitálu pro 

TEPfactor
16,3% 17,0% 18,3% 18,9% 19,2% 19,4% 19,4% 19,5% 19,6% 19,6%



Investice do nové pobočky se nám vrátí do 6 let

Graf níže pak zachycuje kumulované cashflow z jedné naší pobočky, včetně započítání počáteční investice.
To nám ukazuje, jak se bude investice do pobočky průběžně umořovat. V grafu je také potvrzena avizovaná doba
návratnosti pět a půl roku.
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Průběh umoření úvodní investice do nové pobočky

Naše výnosy po odečtení úvodní investice



Čeká nás ambiciózní růst

Jak již bylo zmíněno, na lukrativní trhu středního východu chceme
do roku 2026 otevřít 10 nových poboček, které po jejich vybudování
předáme do provozu pečlivě vybranému partnerovi.
Celkový obrat všech plánovaných nových poboček odpovídající
očekávanému termínu otevření zachycuje tento graf. Jedná se o úhrn
tržeb všech poboček, tedy peněz inkasovaných od zákazníků.
Konsolidovaný obrat 10 nových poboček v roce 2029 přesáhne
10,4 mil. EUR.

Kombinace fixního nájemného a licenčních poplatků za náš
TEPfactor software pak bude generovat pravidelné výnosy pro
skupinu TEPfactor, které se v šestém roce expanze (2028) ustálí nad
hodnotou 1,9 mil. EUR ročně. Tento graf tedy ukazuje celkové výnosy
skupiny TEPfactor ze všech poboček, které nám poplynou od
jednotlivých provozovatelů.
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Na tomto příběhu se můžete podílet s námi!

Investujte do budoucího růstu TEPfactoru a vydejte se s námi na „revoluční“ cestu společného růstu.
Máme super produkt a umíme být kreativní a flexibilní. I po Covidu jsme stále tady a stále jsme
nabití elánem a máme chuť pokračovat v růstu. Jsme bojovníci. Rozrůstáme se a proto plánujeme
získat kapitál pro financování plánované expanze.

TEPFACTOR JE PŘÍLEŽITOST PRO KAŽDÉHO
Jsme připraveni se s vámi podělit o tuto skvělou jízdu. Vaši vstupenkou je investice na podporu naší expanze. Investovat můžete
formou nákupu naší vlastní kryptoměny TEPfactorCoin. Koupí kryptoměny TEPfactorCoin získá investor možnost dlouhodobého
pasivního příjmu plynoucího z dobré ekonomiky našich poboček.

Minimální výše investice je stanovena na částku 5 000 Kč.

Expanze s TEPfactor nabízí zajímavé zhodnocení cca 10-15 % pa

Odměnou pro investora bude podíl na zisku. Mezi investory chceme pravidelně rozdělovat polovinu zisků plynoucích z dceřiných
poboček.



Vydáváme vlastní kryptoměnu TEPfactorCoin

Stručné obrysy emise TEPfactorCoin uvádíme níže. Podrobné podmínky jsou součástí whitepaperu k emisi.

• Během emise bude vydáno 10 mld. tokenů, přičemž jeden token bude zprvu odpovídat 0,01 dolaru. Celková hodnota
takto vydaných tokenů tedy odpovídá 100 mil. dolarů. V průběhu času očekáváme, že hodnota tokenu poroste.

• Část emise bude určena na získání kapitálu od investorů na naši současnou mezinárodní expanzi a vybudování nových
poboček. Zbytek emise bude sloužit k případným dalším kolům získání kapitálu v budoucnu. Současně platí pravidlo, že
v budoucnu nebude možné token prodat levněji, než v předchozích emisích.

• Právně se jedná se o inominátní cenný papír, který nepředstavuje ani podíl na firmě, ani to není dluhový cenný papír.

• Dividenda (podíl na zisku) bude distribuována formou speciálních tokenů, které budou automaticky připsány na účet
investora. U těchto dividendových tokenů bude garantována směnitelnost za peníze.



Čím se odlišujeme

Ilustrativně lze mechanismus výplaty zisku demonstrovat na následujícím příkladu:

1. V první emisi bude mezi investory rozdělena 1 miliarda tokenů. To odpovídá 10 % celkového počtu všech vytvořených tokenů.

2. Výtěžek z úvodního prodeje tokenů, tedy 10 mil. dolarů, bude sloužit k vybudování nových poboček.

3. Firma dodrží byznys plán a dosáhne roční návratnosti vloženého kapitálu cca 18 %, to odpovídá zisku 1,8 milionu dolarů ve formě výnosů
z poboček.

4. Bude stanoveno, že 50 % výnosů z poboček, tedy 900 tis. dolarů, bude vyplaceno investorům.

5. Mezi investory držící zmíněnou miliardu tokenů bude rozděleno 900 tis. dolarů poměrně podle počtu tokenů v držení jednotlivých investorů.

6. Zisk bude rozdělen formou dividendového tokenu formou tzv. smart kontraktu.

7. Vzhledem k tomu, že na počátku investoři investovali 10 mil. dolarů, představuje pro ně výplata zisku v daném roce výnos 9 % z jejich
investice, pakliže by se rozhodl dividendový token směnit za peníze.

Uvedený příklad nezahrnuje zdanění zisku firmy ani na úrovni investora. Také do toho nijak nevstupují běžné náklady na úrovni mateřské firmy, poněvadž výplata zisku bude odvozena od výnosů plynoucích z poboček, nikoli z čistého 
zisku mateřské společnosti.



Čím se odlišujeme

Je také vhodné poznamenat, že pokud token nebude vydán (převeden na investora), nebude mu náležet právo na
výplatu podílu na zisku (dividendy). Veškerý zisk určený k výplatě tak bude skutečně rozdělen mezi investory.

Tokeny budou vydávány společností TEPfactor Experiences s.r.o.

Likvidita investičních tokenů bude v budoucnu posílena zamýšleným vstupem na burzu. Krom toho, do té doby i
my pomůžeme investorům zvyšovat likviditu. Zpětný odkup investičního tokenu bude možný za těchto pravidel:

• O zpětný odkup lze požádat 3. rokem od vydání tokenů.

• Každý rok může investor požádat o odkup 10 % svých tokenů.

• Pokud v některém roce práva nevyužije, bude se kumulovat do dalších let.

• Ani vstupem na burzu původnímu investorovi toto právo zpětného odkupu nezaniká.



Proč investovat do TEPfactor

Naše poslání je stále stejné. Chceme stmelovat a bavit lidi. Nevěříme tomu, že tato lidská potřeba někdy zmizí,
a proto tady jsme a budeme tady dál. A nyní se na této myšlence můžete podílet také.

PROČ BYSTE MĚLI INVESTOVAT PRÁVĚ DO TEPFACTOR?

• Vhodné zajištění proti znehodnocení peněz vysokou inflací.
• Za téměř deset let existence TEPfactor jsme ukázali že umíme posouvat hranice, dobývat nové trhy a udržet a rozvíjet to, co

má smysl.
• Máme za zebou i prohry. Snažíme se však z nich poučit a jít dál. Víme, čeho se v budoucnu vyvarovat a jak čelit složitým

situacím.
• Ať se děje, co se děje, nebudeme házet flintu do žita, a to ani v těžkých chvílích.
• Výše investice prakticky není omezena. Můžete investovat od malých částek.
• Věříme, že TEPfactor je skvělá investiční příležitost. Nejedná jen o spekulativní nákup kryptoměny bez reálné hodnoty, nýbrž

jde o investici do již existujícího, osvědčeného produktu, jehož úspěch lze touto investicí dále replikovat a získat díky tomu
dlouhodobý pasivní příjem.

Dveře se na chvilku otevřou a pak zase zavřou. Kdo chce přistoupit, má šanci teď! Přidejte se k nám!


