Platon Finance, nový a stále silnejší hráč na poli
kryptomien, ponúka prepracovaný a ucelený krypto
ekosystém, ktorý zefektívni a zjednoduší používanie
digitálnych mien aj pre širšiu verejnosť. Ako jediný na
svete ponúka *poistenie* digitálnej peňaženky a to až

PLATON FINANCE

do výšky 500tis. USD.

V SÚČASNEJ DOBE JE MOŽNÉ POISTIŤ HNEĎ NIEKOĽKO
NA JZNÁMEJŠÍCH KRYPTOMIEN NA SVETE:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Ripple

Bitcoin cash

Platoncoin

Stellar

Celkový trh pokrytý našim poistením je väčší než

120 000 000 000 EUR
Vďaka spolupráci so syndikátom spoločnosti Lloyd’s, ktorá sa stará o poistenie digitálnej peňaženky, a so
spoločnosťou Symantec, ktorá zaisťuje bezpečnosť, dávame našim členom to najlepšie a najmodernejšie
vybavenie a zabezpečenie ich digitálnej peňaženky.

PLATON CLUB: RODINA, KTOREJ
BY STE MALI BYŤ ČLENOM
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Našim cieľom je získať povedomie o Platon Finance
u laickej verejnosti. Chceme docieliť toho, aby o nás
vedela široká masa aj mimo krypto prostredia. Vďaka
nadväzujúcim projektom ako z komerčného tak aj
z biznisového sektora, chceme pomáhať ľuďom
a vzdelávať ich najmä v oblasti kryptomien. K tomu
nám pomáha náš Platon Club, ktorý je srdcom celého
nášho ekosystému.

S NAŠOU PLATOBNOU KARTOU ZAPLATÍTE PO CELOM SVETE!
Likvidita

je

v

súčasnej

dobe

hlavným

problémom väčšiny kryptomien. Našim cieľom

menou platiť za luxusné nehnuteľnosti po celom svete
a to vďaka spoločnosti

OPISAS

alebo investovať do

je dosiahnuť stav, kedy budete môcť s PLTC zaplatiť

umenia vďaka partnerstvu s galériou Dub Gallery. Čo je

čokoľvek. Neustále pracujeme na získavaní nových

pre nás kľúčové, je partnerstvo s

obchodných partnerov, ktorí budú akceptovať našu

GA,

digitálnu menu. V súčasnej dobe už môžeme našou

platobné licencie a karty.

EST Capital,

obchodným partnerom, ktorý nám poskytne

STÁLE NEVIETE, ČI INVESTOVAŤ DO KRYPTOMIEN?
Ukážeme vám jasné argumenty, prečo sú investície
do kryptomien vašou jasnou voľbou.
ZHODNOTENIE KRYPTOMIEN
1.

NXT

1 265 555%

ROI

2.

IOTA

434 084%

ROI

3.

Neo

378 453%

ROI

4.

Ethereum

279 843%

ROI

5.

Spectrecoin

149 806%

ROI

6.

Stratis

102 338%

ROI

7.

Ark

37 805%

ROI

8.

Lisk

26 367%

ROI

9.

DigixDAO

12 044%

ROI

10.

QTUM

9 225%

ROI

*Zdroj: https://bit.ly/2qWo76G

KRYPTOMENY A BUDÚCNOSŤ
Stále sme vás nepresvedčili, že má cenu investovať do digitálnych mien?
Čo keď vám povieme, že každá veľká spoločnosť na svete, na ktorú si spomeniete,
práve teraz pracuje na vytvorení vlastného kryptomenového systému.

Zdroj: https://bit.ly/2zhmXHv

Zostaňme v kontakte: www.platonfinance.com/sk

