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Projekt Future Mining byl založen v květ-

nu 2017. Za jeho vznikem stojí dva brně-

nští podnikatelé, kteří mají zkušenosti 

z finančního, realitního a investičního trhu. 

Prvotním záměrem bylo přiblížit těžbu 

kryptoměn normálním lidem a  dnes již 

máme jednu z nejsilnějších pozic na trhu 

v  oblasti těžby kryptoměn. Proto jsme 

naše aktivity rozšířili o  vytváření infra-

struktury v kryptotrhu.

Jsme nástroj pro diverzifikaci. Buď pro 

klienty máme fixní výnos nebo přímou 

těžbu. U  fixního výnosu klient dává zod-

povědnost nám a  má pravidelný měsíč-

ní zisk, nehledě na to co se děje s trhem 

kryptoměn. V tu chvíli neseme riziko my. 

V přímé těžbě vytváříme s klientem part-

nerství. On stroje vlastní. Zodpovědnost 

je na něm a tím pádem nese riziko trhu, 

ale i větší profit.

V současné době jsme se stylizovali do 

partnera pro finanční a  investiční firmy, 

které mají poptávku po kryptoměnovém 

produktu, ale nemají silného profesionál-

ního partnera za zády. Tímto partnerem 

jsme se pro mnohé stali a chceme spo-

lupráce navazovat dále. Našim partne-

rům z finančního sektoru se snažíme vyjít 

vstříc, aby měli k dispozici produkt z trhu 

kryptoměn, který svým klientům mohou 

nabídnout. Například jsme pro jednoho 

partnera vyemitovali vlastní dluhopisy, 

které jsou pro jeho klientelu ideální for-

mou investice do kryptoměnového trhu. 

Naši partneři od nás mají zároveň tech-

nické a  obchodní know-how, potřebné 

pro tento nový trh. Snažíme se každému 

obchodnímu partnerovi vyjít individuálně 

vstříc.



NAŠE HISTORIE

Svět kryptoměn umí být přívětivý, 
jednoduchý a profitabilní v případě, 
že máte za sebou silného partnera.
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KLIENTI NAKUPUJÍ PŘÍMO OD NAŠICH DODAVATELŮ

Klient, který u nás nakupuje HW, jej odebírá přímo od našich dodavatelů za nejlepší cenu. Dodavatelé (např.: Alza, 
Stomega, T.S.Bohemia aj.) vystavují faktury na nákup přímo klientovi dle cen, které jsou ujednány s námi. Klient 
tak má nejlepší možné ceny, které lze mít. To znamená, že peníze posílá ze svého bankovního účtu přímo na účet 
dodavatele. Future Mining nemá žádnou marži (na rozdíl od konkurence).

JSME TÝM ODBORNÍKŮ

Jako jedna z největších těžařských firem v oblasti kryptoměn máme uzavřenou spolupráci s profesionálními 
obchodními partnery, zabývajícími se obchodováním s kryptoměnami a také se společnostmi, které se zabývají 
komplexně celým kryptoměnovým trhem. Součástí našeho specializovaného IT týmu jsou osoby, které na denní 
bázi sledují vývoj kryptoměnového trhu, zpracovávají informace, novinky a události. Díky tomu tak můžeme 
našim klientům vždy co nejvíce přiblížit situaci na kryptoměnovém trhu.

MNOHALETÉ ZKUŠENOSTI

Stojí za námi zkušený IT tým s více jak 
6letou praxí spojenou přímo s těžbou 
kryptoměn a správou superpočítačů, 
specializujících se na těžbu kryptoměn.

SERVIS 24/7

Ke každému klientovi přistupujeme 
individuálně a bereme ho za svého partnera. 
Stejně tak se chováme i k jeho HW. Proto se 
u nás mohou klienti spolehnout na servis 
zajištěný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Náš specializovaný IT tým zajišťuje vše 
potřebné k tomu, aby vše „běželo“ jak má. 

JEN NEJKVALITNĚJŠÍ HW

Pouze nejmodernější a nejkvalitnější HW, který 
lze aktuálně na trhu zajistit. Konstantně sledu-
jeme výrobce, abychom si udrželi nejčerstvější 
informace a byli tak neustále v obraze.

ČESKÁ FIRMA SE SÍDLEM V BRNĚ

Máme v Brně mnohaletou podnikatelskou 
historii. Majitelé vlastní také společnosti se 
sídlem v Praze i zahraničí. Vzhledem k poptávce 
z Česka i Slovenska bylo sídlo v Brně v tomto 
případě strategickým i podnikatelským 
záměrem.

SÁZÍME  
NA TECHNOLOGIE



PORADENSTVÍ PRO KLIENTY

Ve spolupráci s firmou Crypto Účetnictví s. r. o. 
přinášíme našim klientům zvýhodněné pod-
mínky jejich produktů. Ty jim vyřeší jakýkoliv 
problém v kryptosvětě.

STABILNÍ DODAVATELÉ ENERGIÍ

V našich halách máme vždy s dodavatelem energie smlouvu na několik let. Již při otevření nové haly víme, že 
energie je přednakoupena na několik let dopředu a její cena tak pro nás zůstává stejná. To stejné platí i u stavby 
hal na míru (viz produkty – zařízení haly individuálně pro klienta), problematiky bioplynových stanic, vodních či 
slunečních elektráren. Vždy máme sjednanou nejlepší možnou cenu energie na trhu.

TÝM VÝVOJÁŘŮ

Vyvíjíme nové produkty. Členové našeho 
vývojářského týmu aktuálně vyvíjejí uživatelské 
rozhraní, které našim klientům umožní lépe 
sledovat stavy svých strojů a jejich těžby. 
Následně toto rozhraní bude poskytnuto 
široké celosvětové těžařské společnosti.

NEPŘETRŽITÁ OCHRANA

Kromě ochrany daného areálu, ve kterém se 
jednotlivé haly nachází, vždy máme také vlastní 
kamerový systém, který detekuje pohyb, zvuky, 
noční provoz i rozpoznávání obličejů. Tento 
systém je také přístupný klientům, a to i online.
Mají tak své stroje vždy na očích.

Opíráme se o 3 hlavní pilíře:  
Bezpečnost, Transparentnost, Stabilita
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V
IZ

E
Nyní chceme zpřístupnit možnost finančního 

zhodnocení v rámci kryptoměn lidem, kteří nemají velký 

kapitál a přitom toho chtějí být součástí. 

Pracujeme také na souvisejících projektech jako je 

směnárna, síť bankomatů a mnohé další, které mají 

pomoci lidem v práci s kryptoměnami.

Chceme lidem ukázat, že virtuální měny nejsou 

nelegální a dá se s nimi nakládat podle českého zákona, 

a to stejné i po účetní stránce. Proto jsme například 

spoluzaložili Crypto Účetnictví s. r. o., abychom přiblížili 

účtování těchto měn všem jejich uživatelům u nás. 

NAŠE VIZE

KDO JIŽ INVESTUJE  

V KRYPTOMĚNÁCH?
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CELKOVÁ TRŽNÍ KAPITALIZACE
Zdroj: coinmarketcap.com/charts
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M (+420) 602 276 143

E podpora@futuremining.cz

W www.futuremining.cz

A Koliště 259/55, Zábrdovice, 

 602 00 Brno

Koliště 259/55, 
Zábrdovice, 602 00 Brno


