WANKCOIN'E GIRIŞ
20 yılı aşkın süredir ileri teknoloji geliştirme ve birkaç farklı sektördeki ilerlemeleri de kapsayan deneyimi ile:
Eğlence, Çevrimiçi Ödeme İşlemi, Video ve Ses Kodlama, Sanal Gerçeklik Ürünü, Uygulama Geliştirme ve
CPA Reklam Ağları, WankCoin ekibi, çevrimiçi dünyada uzun süredir var olan sorunları saptamada ve çözüme
kavuşturmada gayet olumlu sonuçlarla kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahiptir. 2013 yılında ekip,
zorlukların, Erişkin Eğlence Sektöründeki tüm ödeme kolaylaştırıcıların günlük operasyonlarının parçası ile
ilgili olduğunun farkına vardı.

Banken weigern sich, mit Kunden in der Branche zu arbeiten, der Kreditkartenverband behandelt die Branche
hart, alternative Zahlungslösungen verlangen bis zu 35% Gebühren für die Abwicklung von Transaktionen,
und die vielen Unternehmen, die zuvor diese Probleme lösen wollten, blieben selten länger als ein paar
Monate bestehen.
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ÇÖZÜM
Alımlar, abonelikler ve kurumlar
arası işlemler için erişkin sektörü
içerisinde yapılan ödemeleri
etkileyen tüm sorunların keskin
bir anlayışı ile (yöneticiler için
bireysel bankacılığa eklenen
ilave karmaşa katmanı ile
birlikte), WankCoin ekibi tüm
ödeme sistemi hususunda yeni
bir kolaylık ve güvenirlik çağına
taşıyan bir çözüm geliştirmiştir.
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GERÇEK SONUÇLAR
2014 yılında bir SHA256 Kripto Para Koin olarak piyasaya sürülen ve son dönemlerde ERC20 tokene
dönüştürülen WankCoin, erişkin eğlencesine ödeme yapmak için sağlam, anonim ve güvenilir bir yöntemdir.
Bu, mükerrer ödemeleri engellerken, gizli veya aldatıcı ücretleri ortadan kaldırıp tüketicinin kişisel bilgilerini
korur ve birçok kullanıcı sahtekârlığı şeklini de önler. WankCoin ile, aracı tarafından sömürülmek yerine bu
paranın ürünün kendisine yeniden yatırım yapılma şansını garantiye alarak, bir ürün için kullanıcının ödediği
paranın %100'ü doğrudan satıcıya gönderilir. Velhasıl, WankCoin “yüksek riskli” sektörler üzerinde kredi kartı
kurumları tarafından dayatılan haksız ve çoğu zaman ipe sapa gelmez düzenleme yükünü ortadan kaldırır. Bu
nedenden ötürü WankCoin, 2018 Yılının Sanal Gerçeklik Sitesi de dâhil 100'den fazla üst düzey marka
tarafından şimdiden kabul edilmiştir!

100'DEN

FAZLA MARKA/WEB SİTESİ TARAFINDAN KABUL EDİLİYOR
WANKCOIN EKIBI
250 senenin üzerindeki deneyim ile birleştirildiğinde, WankCoin ekibi herhangi bir
yönetim grubu olarak şimdiye kadar rastlayabileceğiniz deneyimli, güvenilir,
saygın ve azimli bir ekiptir. Çok sayıda sektördeki teknolojik gelişmelere şekil
veren ana yöneticilerimiz, tam 20 yılı aşkın zamandır birlikteler.
Gelişmiş teknolojilerin benimsenmesi ve uyarlanması yoluyla karmaşık problemleri çözme arzumuz, WankCoin'in
ve hizmet ettiği sektörün süregelen gelişim ihtiyaçlarını destekleme konusunda bizleri en iyi konuma yükseltmiştir.
Ekibimiz BÜYÜK, çünkü tutkumuz BÜYÜK! En iyi tarafımız, tamamen şeffaf olmamız, yatırımcılar ve desteğe
ihtiyaç duyan herkes için kolayca temas kurulabilir olmamızdır.

TOKEN DAĞILIMI
ESKİ WANKCOIN'LERİN, YENİ WANKCOIN'E DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
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WANKCOIN TOKEN SATIŞI
Bir ERC20 Token olarak
WankCoin'in yeniden piyasaya
sürülüşünü kutlamak amacıyla 7
Mayıs 2018 tarihinden itibaren
WankCoin, token satışının ikinci
sürümünü başlatıyor. Token satışı,
kripto para satın almaya veya buna
sahip olmaya uygun olan herkese
açıktır ve satış boyunca bireysel
satın alımlarda herhangi bir
kısıtlama olmayacaktır.

LEVELS
İLK 200 MİLYON'DA
%40 BONUS
SONRAKİ 200
MİLYON'DA %30 BONUS
SONRAKİ 200
MİLYON'DA %20 BONUS
SON 200
MİLYON'DA %10 BONUS

WANKCOIN'IN GELECEĞI
WankCoin ekibi, erişkin sektörü ve bunun daha fazlasında büyümenin
geliştirilmesiyle ilgilenir, ancak şu anda üzerinde odaklandığımız 3 ana konu
bulunmaktadır:

SANAL GERÇEKLIK
WankCoin, çevrimiçi ödemelerde pek çok problemi çözmek amacıyla
oluşturulmuştur. Kısa süre önce, ekibimiz gelişmiş VR kulaklık setinde kullanım
amacıyla hiç kimsenin kaliteli içerik üretmediğinin farkına vardı, bu nedenle
kullanıcılarımız için biz de bunu düzeltmeye koyulduk. Kendi teknolojimizi
geliştirip, kendi çözümlerimizi yarattık ve kullanıcıların geri bildirimlerini
dinledik. Ocak ayında ilk VR ürünümüz olan WankzVR.com, 2018 Yılının Sanal
Gerçeklik sitesi olarak seçildi ve buna erişim şimdi WankCoin ile satın
alınabilmektedir.

GENIŞLETILMIŞ GERÇEKLIK
VR'nin doğal olarak bir sonraki adımı AR'dir ve ekibimiz şimdiden gerçek
dünyadaki

kullanıcılarla

etkileşime

giren

genişletilmiş

görsel

efektler

yaratmaktadır. Piyasa gelişmeye devam ettikçe, WankCoin ve bu sayede satın
alabileceğiniz dünya standartlarında içerik arasında bir karar ortaklığı kurarak
AR'yi laboratuvarlarımızın dışına ve milyonlarca eve taşıyacağız.

AI / ROBOTICS
WankCoin ekibi ayrıca karmaşık problemleri çözmek amacıyla gelişmiş makine
öğrenim uygulamaları kullanır. WankCoin ekibi, bütçeye uygun robotik bir
arayüz ile Yapay Zekâyı harmanlayarak ve tüm dijital kullanıcıların kişisel
yaşamlarını zenginleştirerek ve yeni eğlence yöntemleri başlatacak sanal
ortaklıklar ile tamamen özel bağlantılar oluşturmaya yönelik önemli ilerlemeler
kaydetmektedir.

ÖZET
Bir ERC20 Token olan WankCoin, erişkin eğlence sektörünün veya diğer çevrimiçi “yüksek riskli” dikey
satıcıların sürekli büyümesinden kâr etmeye ilgi duyan herkes için satışa açıktır. 4 yılın üzerinde aktif kullanıcı
sayısı, insanı şaşırtan derecede son teknoloji kullanımı ve piyasadaki en deneyimli ekip, her WankCoin
tokenin arkasında durmaktadır. İlginiz takdirle karşılanacak olup, kendi hesabınızı kendiniz oluşturacağınız
için burayı tıklayarak bizimle gelişmiş teknoloji yatırımcılarının bir sonraki neslinin bir parçası olmak için
ayrıntılı beyaz bülteni okumanız önerilir.

