Opakowanie, które
zmieni świat. ZipCup.

Świat Etheros to
fascynujące doświadczenie
inwestycyjne!

Najważniejsze
fakty dotyczące
ETHEROS

Wyobraź sobie świat idealny. Cyfrowo
odwzorowany obraz ziemi, oparty na pełnej
decentralizacji. Ten świat bazuje na
podstawach ekonomii, gdzie możesz
zarządzać swoją własnością, inwestować,
tworzyć dobra i usługi oraz handlować.

Możliwość wyznaczania spadkobierców - Nie martw
się o wypracowane zyski, dobra i przestrzenie, jakie
posiadasz.
Anonimowość - w świecie Etheros zachowujesz
pełną anonimowość.
Dzięki wykorzystaniu największego blockchain
(Ethereum) dostarczającego smart kontrakty twoje
aktywa są bezpieczne.

W tym świecie możesz grać, bawić się, stać się właścicielem i użytkownikiem dowolnego miejsca
lub rzeczy według własnej wyobraźni oraz tworzyć ich wartość i generować zyski. Możesz
zainwestować w ziemię w Nowym Jorku, kopalnie opalu w Australii, platformę wiertniczą w
Norwegii lub stworzyć zupełnie nowe miejsca, urządzenia czy rozwiązania dla tego
futurystycznego świata. Tutaj inwestujesz w swoją przyszłość! Samo posiadanie przestrzeni jest
„bezpieczną przystanią”. Zabezpiecza twoją własność, a nawet daje Ci prawo do wyznaczenia
spadkobiercy.

Decentralized World, for a better future

Platforma Etheros opiera się o protokół, w skład którego
wchodzi pięć mechanizmów:
Mechanizm konsensusu

Mechanizm Zasobów

Mechanizm Dziedziczenia

Przestrzenie (tj. kwadraty o wymiarach 1
km 2) należą do właścicieli, którzy nimi
zarządzają i decydują o ich
przeznaczeniu. Dzięki Blockchain Oni
jako pierwsi mają prawo do oddania
głosu.

Przestrzenie posiadają ukryte zasoby
naturalne (w tym kryptowaluty), które
można wydobywać, zarządzać nimi, coś z
nich wytwarzać lub je odsprzedawać.

Właściciele danej przestrzeni i
obiektów, które się na niej
znajdują, w każdym momencie
mają pełne prawo do wyznaczenia
spadkobiercy swojej własności.

Mechanizm Aktywności
Mechanizm Materii
Właściciel wybiera, który model materii
zostanie utworzony - „rzeczywisty”
(zgodny z istniejącym obrazem świata w
tym miejscu) czy wirtualny (stworzony
wg. wyobraźni użytkownika).

Użytkownicy mogą podejmować wszelkie
aktywności prywatne i komercyjne dzięki
panelowi sterowania. Umożliwia on
cyfrowe zarządzanie swoją własnością i w
trybie gry wszystkim, co ma zamiar
stworzyć.

Rozwój
projektu w czasie

Zespół
specjalistów

fi

Zespół Etheros to specjaliści z różnych
branż, profesjonalni, doświadczeni,
osiągający wyznaczone cele. Łączą nas
wspólne pasje w obszarach takich jak
blockchain, technologia,
zdecentralizowane nanse, marketing,
języki, rozwój osobisty i kilka innych.

Runda
Seed

Maj
2021

Dystrybucja
tokenów przedsprzedaż

Wrzesień
2022

O cjalne
uruchomienie
aplikacji V1 Notowanie tokenu na
giełdzie

Listopad
2022

Runda seed,
MVP z VR,
o cjalna
sprzedaż
fi

Finansowanie wstępne

Styczeń
2021

fi

Październik
2020

Decentralized World, for a better future

Token - ETS
ETS to natywny token platformy Etheros.
Użytkownicy (gracze) pozyskują lub
kupują określone „fragmenty” przestrzeni,
miejsca lub rzeczy za pomocą tokena ETS

Rozpoczyna się 14 Maja 14.00 CET
Kończy się 31 Maja 14.00 CET
Całkowita podaż tokenów 148,940,000 ETS
Ilość tokenów IDO, IEO, ICO 30,000,000 ETS
Soft Cap $1,000,000
Hard Cap $5,000,000
Cena $1.00

Alokacja

Maksymalna podaż:
148,940,000 ETS

Dostępne na giełdach P2PB2B, Uniswap, PancakeSwap
Akceptowane kryptowaluty ETH, BTC, USDC, USDT, VISA, Mastercard

Adres tokena Etheros:
0xaEF76e2c14365aD2cE78a52fC8c224623c2657b6

Link tokena:
token.etheros.io

Więcej informacji:
medium.com/etheros

Dowiedz się
więcej o
projekcie
Etheros

Pobierz
Whitepaper
kliknij tutaj

nasza strona internetowa
etheros.io

kanał
telegram

profil na
Twitter

profil na
Medium

profil na
LinkedIn

społeczność
telegram

albo zwyczajnie do nas napisz na contact@etheros.io.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Dziękujemy!

