GIỚI THIỆU VỀ WANKCOIN
Với hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển công nghệ tiên tiến và đạt được tiến bộ vượt bậc trong nhiều lĩnh vực
bao gồm: Giải trí, Xử lý Thanh toán Trực tuyến, Mã hóa Hình ảnh và m thanh, Sản phẩm Thực tế ảo, Phát
triển Ứng dụng và Mạng lưới Quảng cáo CPA, đội ngũ WankCoin có đầy đủ kinh nghiệm thực tế trong xác
định và giải quyết các vấn đề đã tồn tại thời gian dài trong thế giới trực tuyến với những kết quả rất tích cực.
Trong năm 2013, đội ngũ đã nhận ra những khó khăn mà tất cả các bên hỗ trợ thanh toán trong ngành Giải
trí Dành cho Người lớn đang phải đối mặt trong hoạt động hàng ngày của họ.

Các ngân hàng từ chối làm việc với khách hàng trong ngành, hiệp hội thẻ tín dụng đối xử với ngành này một
cách khắc nghiệt, các giải pháp thanh toán thay thế có mức phí lên tới 35% cho các giao dịch, hồi đó các công
ty được thành lập nhằm giải quyết những thách thức này hiếm khi nào duy trì hoạt động được hơn một vài
tháng.
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GIẢI PHÁP
Với sự hiểu biết sâu sắc về tất
cả các vấn đề ảnh hưởng đến
giao dịch thanh toán thực hiện
trong ngành công nghiệp người
lớn đối với các giao dịch Mua,
Đăng ký và B2B (cùng với sự
phức tạp bổ sung trong nghiệp
vụ ngân hàng dành cho khách
hàng cá nhân đối với giám đốc
điều hành trong ngành), đội ngũ
WankCoin đã tạo ra một giải
pháp đưa toàn bộ quá trình
thanh toán tiến vào một kỷ
nguyên mới của sự đơn giản và
đáng tin cậy.
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KẾT QUẢ THỰC TẾ
Được ra mắt vào năm 2014 dưới dạng Tiền điện tử SHA256, và gần đây được chuyển đổi thành token
ERC20, WankCoin là một phương thức an toàn, ẩn danh và bảo mật trong việc thanh toán cho các nội dung
giải trí dành cho người lớn. WankCoin bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng, ngăn chặn các khoản
thanh toán định kỳ, loại bỏ các khoản phí ẩn hoặc lừa đảo, và ngăn chặn các hình thức gian lận của người
tiêu dùng. Với WankCoin, 100% số tiền mà người tiêu dùng trả cho một sản phẩm được chuyển trực tiếp đến
người bán, đảm bảo cơ hội tốt nhất cho số tiền đó được tái đầu tư trở lại vào sản phẩm, thay vì bị các bên
trung gian thu phí. Cuối cùng, WankCoin loại bỏ gánh nặng của các quy định không công bằng và thường
được xem là vô nghĩa được áp đặt bởi các hiệp hội thẻ tín dụng vào các ngành công nghiệp “rủi ro cao”. Đó
là lý do tại sao WankCoin đã được chấp nhận bởi hơn 100 thương hiệu hàng đầu, bao gồm cả Trang Web
Thực Tế Ảo của năm 2018!

HIỆN ĐƯỢC CHẤP NHẬN BỞI HƠI
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THƯƠNG HIỆU / TRANG WEB HÀNG ĐẦU
ĐỘI NGŨ WANKCOIN
Với tổng cộng hơn 250 năm kinh nghiệm, đội ngũ WankCoin gồm những thành
viên có kinh nghiệm, đáng tin cậy, được tôn trọng và được tạo động lực như bất
kỳ đội ngũ quản lý nào bạn từng gặp. Các nhà quản lý cốt lõi của chúng tôi đã
cùng nhau định hình các tiến bộ công nghệ trong nhiều ngành công nghiệp trong
hơn hai thập kỷ qua.
Đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp thông qua áp dụng phù hợp các công nghệ tiên tiến đã cho chúng tôi
vị trí tốt nhất để hỗ trợ các nhu cầu phát triển liên tục không ngừng của WankCoin và các lĩnh vực mà chúng tôi
phục vụ. Đội ngũ của chúng tôi LỚN MẠNH bởi vì hoài bão của chúng tôi TO LỚN! Trên tất cả, chúng tôi hoàn
toàn minh bạch, và các nhà đầu tư hay bất kỳ cá nhân nào cần hỗ trợ đều có thể dễ dàng liên hệ với chúng tôi.

PHÂN PHỐI TOKEN
QUY ĐỔI TỪ WANKCOIN CŨ SANG WANKCOIN
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GIỮ LẠI ĐỂ BÁN SAU
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PHÂN PHỐI THEO NHÓM

150,000,000

DOANH SỐ BÁN TOKEN WANKCOIN
Để chào mừng sự ra mắt của
WankCoin dưới dạng Token ERC20,
WankCoin đang khởi động đợt bán
token thứ hai bắt đầu từ ngày 7 tháng
5 năm 2018. Đợt bán token này được
dành cho tất cả những người đủ điều
kiện mua hoặc sở hữu tiền điện tử và
không có giới hạn đối với giao dịch
mua riêng lẻ trong quá trình bán.

LEVELS
THƯỞNG 40% CHO
200 TRIỆU ĐẦU TIÊN
THƯỞNG 30% CHO
200 TRIỆU TIẾP THEO
THƯỞNG 20% CHO
200 TRIỆU TIẾP THEO
THƯỞNG 10% CHO
200 TRIỆU CUỐI CÙNG

TƯƠNG LAI CỦA WANKCOIN
Đội ngũ WankCoin quan tâm đến việc thúc đẩy tăng trưởng trong toàn bộ ngành
công nghiệp người lớn và hơn thế nữa, nhưng có 3 lĩnh vực chính mà chúng tôi
hiện đang tập trung:

THỰC TẾ ẢO
WankCoin được tạo ra để giải quyết các vấn đề liên quan tới thanh toán trực
tuyến. Gần đây, chúng tôi đã nhận ra rằng không có ai sản xuất nội dung chất
lượng để sử dụng trên tai nghe VR tiên tiến, vì vậy chúng tôi đã bắt đầu khắc
phục điều đó cho người tiêu dùng. Chúng tôi đã phát triển công nghệ của riêng
mình, tạo ra các giải pháp của riêng mình và lắng nghe phản hồi của người tiêu
dùng. Vào tháng 1, sản phẩm VR đầu tiên của chúng tôi, WankzVR.com, đã
được vinh danh là trang web Thực Tế Ảo của năm 2018 và phí truy cập vào
trang web đó có thể được mua bằng WankCoin ngay bây giờ.

THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG
Bước kế tiếp từ VR là AR, và nhóm chúng tôi đã và đang tạo các hiệu ứng hình
ảnh được tăng cường tương tác với người dùng trong thế giới thực. Khi thị
trường phát triển, chúng tôi sẽ đưa AR ra khỏi các phòng thí nghiệm để tới với
hàng triệu ngôi nhà, cùng lúc đó thiết lập mối quan hệ cộng sinh giữa
WankCoin và nội dung đẳng cấp thế giới mà bạn có thể mua bằng WankCoin.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO / ROBOT
Đội ngũ WankCoin cũng sử dụng các ứng dụng học máy tiên tiến để giải
quyết các vấn đề phức tạp. Bằng cách kết hợp Trí tuệ nhân tạo với giao diện
robot giá cả phải chăng, đội ngũ WankCoin đang tạo ra những tiến bộ đáng
kể đối với việc tạo ra các kết nối thực sự thân mật với các bạn đồng hành ảo,
cuối cùng sẽ mở ra những phương thức giải trí mới và làm phong phú cuộc
sống cá nhân của tất cả người tiêu dùng kỹ thuật số.

KẾT LUẬN
WankCoin là Token ERC20 đã sẵn sàng để bán cho tất cả những người quan tâm đến lợi nhuận từ sự tăng
trưởng liên tục của ngành giải trí dành cho người lớn hoặc các ngành dọc trực tuyến "có nguy cơ cao” khác.
Token WankCoin là thành quả của hơn 4 năm sử dụng tích cực, một số lượng lớn các công nghệ tiên tiến
hàng đầu và đội ngũ giàu kinh nghiệm nhất trên thị trường. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn và
khuyến khích bạn đọc sách trắng chi tiết bằng cách nhấp vào đây khi bạn tạo tài khoản của riêng mình và
tham gia vào thế hệ nhà đầu tư công nghệ tiên tiến tiếp theo cùng chúng tôi.

