INVESTIMENTO
●

Investimento: R$ 3.000,00/cota

●

Fee…..…….: 20% (em

●

●

●

Your Date Here

cima da qtd de moedas
mineradas) Descontado no ato da transferência
da carteira do condomínio para a carteira do
condômino.

Energia….: Rateio mensal entre os
membros do condomínio.
Vigência do contrato: 2 anos ano.
No próximos slide's seguem
informações para tomada de
decisão.
Your Footer Here
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Funcionamento
●

●

●

●

Ao confirmarmos sua adesão será enviado um manual
(personalizado) de procedimentos, ensinando passo a passo como
criar suas carteiras; como receber suas moedas; converter para uma
moeda que seja possível enviar para o Brasil e como sacar e
depositar essa moeda em dinheiro em sua conta corrente.
Seus ganhos passam a contar a partir do momento em que sua placa
for espetada na mineradora, isso pode levar até 20 dias úteis a partir
da data do depósito em função da escassez do produto no mercado,
dos trâmites de compra, despacho, recebimento, e instalação na
mineradora.
As transferências de moedas mineradas acontecem em até 2hs após
o condomínio receber as moedas de forma automatica via robô.
Caso uma placa instalada venha a apresentar problema, a potência
da mineradora será dimínuida, mas as cotas continuarão a ser
divididas pelo total de participantes sem prejuízo de nenhum deles,
assim que o problema seja solucionado a potência será restabelecida
aumentando o ganho de todos.
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Funcionamento
●

●

●

●

●

Não existe qualquer taxa para saída do Condomínio, no
máximo o rateio da conta de energia da virada ao período da
saída.
A conta de energia poderá ser paga com moedas digitais
acrescido de 25% para cobrir as taxas de transfêrencia e
corretagem.
Será indicado no manual os procedimentos passo a passo de
auditoria dos resultados para não deixar margem de dúvida dos
resultados aferidos.
O Condômino não poderá indicar qual moeda minerar, essa
decisão caberá exclusivamente ao administrador com base na
potência do condomínio, e demais dados por este obtido.
Não vamos orientar o que fazer com suas moedas ( Vender,
Trocar, Guardar ) essa será uma tomada de decisão individual
de acordo com a estratégia de cada um.
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Funcionamento
●

●

Não damos qualquer garantia de
resultado em espécie monetária,
GARANTIMOS o resultado em moedas
digitais.
Seu resultado será o total aferido pelo
condomínio dividido pelo número total
de cotas multiplicado pela quantidade
de cotas que você possuir.

Your Date Here
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Funcionamento
●

Exemplificando RECEITA:

●

24 Cotas são o total geral de cotas no condomínio;

●

Você adquiriu 4 cotas, por exemplo;

●

Mineramos a moeda ETH por 30 dias e obtendo 4,5 moeda;

●

Então, 1 / 24 = 0.1875 moeda por cota;

●

Fee do Administrador: (20%) = -0.0375 moedas

●

Sua retirada seria(*) de 0.15 moedas x 4 cotas = 0.6 moeda;

●

Cotação do ETH 11:48 – 02/01/2018 = Us$ 878,52

●

Cotação do Dolar 11:50 – 02/01/2018 = R$ 3,27

●

Resultado Bruto: Us$ 878,52 * 0.6 * 3,27 = R$ 1.723.65

●

●

(**)

(*) NÃO É GARANTIA DE RESULTADO NEM DE DESPESA, APENAS UM
EXEMPLO PARA FINS DE ESCLARECIMENTO
(**) Baixe o app CoinCap e acompanhe a cotação da moeda
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Funcionamento
●

●

●

Exemplificando DESPESA:
Energia Eletétrica: 27 Cotas são o total geral de
cotas no condomínio, você possui 4 cotas, por
exemplo. Valor total da conta de energia R$
1.570,37, então R$ 1.570,37 / 27 = R$ 58,16 por
cota, sua contribuição será R$ 58,16 x 4 = R$
232,65 no mês;
(*) NÃO É GARANTIA DE RESULTADO NEM DE
DESPESA, APENAS UM EXEMPLO PARA FINS
DE ESCLARECIMENTO COM BASE NA ÚLTIMA
CONTA RECEBIDA. (15/02/2018 – 11:40)
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Funcionamento
=== POUPANÇA ===
0,5% ao mês juros da poupança, aplicando R$
3000,00 rende R$ 15/mês
=================================
R$ 474,16 / R$ 15 = 32x Mais retorno!!!
=================================
Em 12 meses você receberia R$ 200,96 de lucro na
poupança X R$ 5.689,92 na mineração (*)
=================================
Em 5 anos sua poupança renderia R$ 1.046,55 de
juros, a nineração lhe pagaria
R$ 28.449,60 – 27x mais!!!

●

Investimento:

●

R$ 3.000,00 ou US$ 917,43

●

Receita (*):

●

0.15 ETH * 927,00 Cotação * Us$ 3,41 =

●

R$ 474,16 ou Us$ 139.05

●

Despesa (*):

●

R$ 100,00 x 1 = R$ 100,00/mês (LINK)

●

ROI (*):

●

11 meses e 10 dias = recuperação total do investimento

●

12 meses = 112% ( Mais de 1x o investimento )

●

24 meses = 324% ( Mais de 3x o investimento )

●

48 meses = 749% ( Mais de 7x o investimento )

●

60 meses = 961% ( Mais de 9x o investimento )

●

(*) NÃO É GARANTIA DE RESULTADO NEM DE DESPESA, APENAS UM EXEMPLO PARA FINS DE
ESCLARECIMENTO

●

ROI = ( ( Ganho obtido X tempo ) – Investimento inicial) / Investimento inicial

●

Não considerando reajuste no valor do dolar nem que a moeda ira valorizar

●

COTAÇÃO – 15/02/2018 – 11:50
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Acompanhe nossa produção

Entre no site http://www.CryptoAlphaOne.com.br clique em MEMBRO
informe o usuário visitante com a senha Visitante, isso mesmo o V da
senha é maiuscula, confira nosso Balanço, e o ROI de cada cota,
verifique cada deposito efetuado no condomínio e todas as
transferencias feitas aos condôminos. Se tiver dúvida (11) 5087-8983 ou
Whatsapp 97602-0500
Your Date Here
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