PENGENALAN TERHADAP WANKCOIN
Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman mengembangkan teknologi termutakhir dan mendorong kemajuan
dalam beberapa sektor termasuk: Hiburan, Pemrosesan Pembayaran Online, Enkoding Video dan Audio,
Produksi Realitas Virtual, Pengembangan Aplikasi dan Jaringan Periklanan CPA, tim WankCoin telah
memiliki rekam jejak yang terbukti untuk mengenali dan menyelesaikan masalah yang berkepanjangan dalam
dunia online dengan hasil yang positif.

Pada tahun 2013, tim kami menyadari adanya kesulitan yang dihadapi oleh semua fasilitator pembayaran
dalam Industri Hiburan Dewasa dalam pengoperasianya setiap hari. Bank menolak untuk bekerja dengan
klien dalam industri tersebut, dan asosiasi kartu kredit mengancam industri ini dengan keras, solusi
pembayaran alternatif mengenakan biaya hingga 35% untuk memproses transaksi, dan banyak perusahaan
yang sebelumnya berniat mengatasi masalah ini pada umumnya hanya bertahan beberapa bulan.
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KARTU HADIAH

CARRIER BILLING

SOLUSI
Dengan pemahaman luas dari
pelaku bisnis terhadap semua
masalah yang memengaruhi
pembayaran dalam industri
hiburan dewasa untuk
Pembelian, Berlangganan, dan
transaksi B2B (bersama dengan
lapisan kompleksitas tambahan
pada perbankan personal untuk
eksekutif dalam industri), tim
WankCoin menciptakan sebuah
solusi yang menggerakkan
keseluruhan proses
pembayaran menuju era baru
yang lebih sederhana dan dapat
diandalkan.
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MELINDUNGI INFORMASI
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TRANSAKSI YANG LEBIH
CEPAT/LEBIH MUDAH
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HASIL NYATA
Diluncurkan pada tahun 2014 sebagai Koin Mata Uang Digital SHA256, dan baru-baru ini dikonversi menjadi
token ERC20,WankCoin adalah cara yang aman, anonim, dan andal untuk membayar hiburan dewasa.
Metode pembayaran ini melindungi informasi pribadi konsumen, sekaligus mencegah pembayaran berulang,
mengeliminasi biaya tersembunyi dan menyesatkan, serta mencegah berbagai bentuk penipuan terhadap
konsumen. Dengan WankCoin, 100% uang yang dibayarkan konsumen untuk sebuah produk langsung
masuk ke merchant, memastikan peluang terbaik agar uang tersebut dapat diinvestasikan kembali ke produk
itu sendiri, dan bukan disalahgunakan oleh perantara. Terakhir, WankCoin menghilangkan beban regulasi
yang tidak adil dan yang umumnya tidak masuk di akal, yang diterapkan oleh asosiasi kartu kredit terhadap
industri “berisiko tinggi”. Oleh karena itulah, WankCoin telah diterima oleh lebih dari 100+ brand teratas,
termasuk 2018 Virtual Reality Site of the Year!

SAAT INI DITERIMA OLEH LEBIH DARI

100

MEREK / SITUS WEB TERATAS
TIM WANKCOIN
Dengan lebih dari 250 tahun pengalaman digabungkan, tim WankCoin adalah
grup manajemen yang sangat berpengalaman, tepercaya, terhormat, dan
memiliki

dorongan

kuat.

Manajer

inti

kami

telah

bersama-sama,

mengembangkan kemajuan teknologi dalam berbagai industri selama lebih dari
dua dekade penuh.
Semangat kami untuk mengatasi masalah kompleks melalui pengadopsian dan adaptasi teknologi termutakhir
telah menempatkan kami dalam posisi terbaik untuk mendukung kebutuhan pengembangan yang sedang
berlangsung di WankCoin dan sektor tempat WankCoin memberikan layanan. Tim kami BESAR, karena ambisi
kami BESAR! Yang terbaik dari semuanya, kami sepenuhnya transparan dan mudah untuk dihubungi oleh
investor dan siapa saja yang memerlukan dukungan.

PENDISTRIBUSIAN TOKEN
KONVERSI DARI WANKCOIN LAMA KE WANKCOIN

500,000,000

LEVEL BONUS 1

280,000,000

LEVEL BONUS 2

260,000,000

LEVEL BONUS 3

240,000,000

LEVEL BONUS 4

220,000,000

DAPAT DIANDALKAN UNTUK PENJUALAN DI MASA MENDATANG

350,000,000

DISTRIBUSI TIM

150,000,000

PENJUALAN TOKEN WANKCOIN
Untuk merayakan peluncuran ulang
WankCoin sebagai ERC20 Token,
WankCoin menginisiasi penjualan
token edisi kedua, dimulai pada
tanggal 7 Mei 2018. Penjualan
token terbuka bagi siapa saja yang
memenuhi syarat untuk membeli
atau memiliki mata uang digital dan
tidak ada batasan pada pembelian
individual selama penjualan.

LEVELS
200 JUTA PERTAMA
BONUS 40%
200 JUTA SELANJUTNYA
BONUS 30%
200 JUTA SELANJUTNYA
BONUS 20%
200 JUTA TERAKHIR
BONUS 10%

MASA DEPAN WANKCOIN
Tim WankCoin berminat untuk memupuk pertumbuhan di seluruh bagian sektor
industri dewasa dan di luar itu, namun terdapat tiga area utama yang saat ini
kamu fokuskan:

REALITAS VIRTUAL
WankCoin dibuat untuk mengatasi berbagai masalah dalam pembayaran
online. Baru-baru ini, tim kami menyadari bahwa tidak ada pihak yang
memproduksi konten berkualitas untuk digunakan dengan headset VR
termutakhir, jadi kami bergerak untuk mengisi peluang ini untuk konsumen.
Kami mengembangkan teknologi kami sendiri, membuat solusi kami sendiri
dan mendengarkan masukan konsumen. Pada bulan Januari, produk VR
pertama kami, WankzVR.com, disebut sebagai The 2018 Virtual Reality site of
the Year dan saat ini akses ke situs ini bisa dibeli dengan WankCoin.

AI / ROBOTIK
Tim WankCoin juga menggunakan aplikasi mesin pembelajaran termutakhir
untuk menyelesaikan masalah kompleks. Memadukan Kecerdasan Artifisial
dengan antarmuka robotik yang terjangkau, tim WankCoin membuat kemajuan
signifikan terhadap pembuatan koneksi yang sepenuhnya intim dengan
pasangan virtual yang pada akhirnya dapat menghadirkan hiburan dengan
cara baru dan memberi lebih banyak warna dalam kehidupan pribadi semua
konsumen digital.

ROBÓTICA / INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El equipo de WankCoin también utiliza aplicaciones avanzadas de aprendizaje
automático para resolver problemas complejos. Mediante la combinación de
inteligencia artificial y una interfaz robótica asequible, está logrando avances
importantes para la creación de conexiones genuinamente íntimas con
compañeros virtuales que darán lugar a nuevas formas de entretenimiento
para los usuarios digitales.

RINGKASAN
WankCoin adalah ERC20 Token yang dapat dibeli bagi siapa saja yang tertarik untuk mendapatkan
keuntungan dari pertumbuhan berkelanjutan industri hiburan dewasa atau merchant vertikal online “berisiko
tinggi” lainnya. Lebih dari 4 tahun penggunaan aktif, berbagai teknologi terdepan dan tim yang paling
berpengalaman di pasaran didukung oleh setiap token WankCoin. Minat Anda sangat dihargai, dan Anda
didorong untuk membaca buku putih secara detail dengan mengeklik di sini, saat Anda membuat akun Anda
sendiri dan menjadi bagian dari investor teknologi termutakhir generasi berikutnya.

