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مرحله اول :فعال سازی حساب کاربری
برای فعال سازی حساب کاربری خود کافیست حداقل  50توکن
به ارزش  500تی آر ایکس (در حدود  7دالر) را خریداری نمایید
و به تمام امکانات سایت دسترسی پیدا کنید
برای آموزش نحوه خرید اینجا کلیک کنید

مرحله دوم :پلن استکینگ
شما میتوانید توکن های خریداری شده را در بخش فریز ،فریز
نمایید و در  20درصد فروش روزانه توکن ها سهیم باشید
برای آموزش نحوه فریز اینجا کلیک کنید
میزان بهره مندی از این صندوق به نسبت تعداد توکن های فریز
شده ی شما به کل توکن های فریز شده در آن روز بستگی دارد.
این موضوع به این معنا است که هر شخص برای ورود به پروژه و
دریافت کد دعوت نیاز به خرید حداقل  50توکن داشته ولی هیچ
محدودیتی برای خرید بیشتر و فریز کردن آن به منظور افزایش
میزان سود حاصل از این پلن وجود ندارد

مثال :فرض کنید در صندوق مربوط به پلن استیکنگ 1 ،میلیون تی آر ایکس وجود دارد و شما  1000توکن را فریز نموده
اید و تعداد کل توکن های فریزشده در آن روز نیز  100هزار میباشد .این بدان معنی است که شما  1درصد از  1میلیون تی آر
.ایکس موجود در صندوق را در آخر روز در ولت خود دریافت خواهید نمود

مرحله سوم :شبکه فروش خود را بسازید
شما با معرفی پروژه به دوستانتان میتوانید  70درصد کمیسیون تا  10لول ،از فروش شبکه فروش خود بدست آورید
مثال :فرض کنید  5نفر از طریق شما با این پروژه آشنا میشوند و هر کدام از دوستانتان نیز  5نفر دیگر را دعوت مینمایند .در
این صورت شما میتوانید شبکه ی فروشی مانند شکل زیر تشکیل دهید

طبق جدول محاسبه شده ،شما میتوانید در حدود  961,395دالر با سرمایه گذاری ای در حدود  7دالر ( 500تی آر ایکس)
کسب کنید .فرض کنید اگر سرمایه گذاری شما و دوستانتان به  5000تی آر ایکس افزایش پیدا کنید و  500توکن خریداری
نمایید ،به این معنا است که میتوانید بیش از  9میلیون دالر کسب کنید  -مبالغ دالری با توجه به قیمت تی آر ایکس در زمان
نوشتن این مقاله است
آیا دوست دارید بدانید که با دعوت  10نفر یا بیشتر چه درآمدی میتوانید از شبکه فروش خود کسب کنید؟ اینجا کلیک کنید
و محاسبه نمایید

توکن های اس سی اچ در آینده
به دلیل کاربردهای فراوان این توکن ها و تقاضای باالی آن در آینده ،میتوانند ارزش باالیی داشته باشند و شما نیز از خرید و
فروش آن سود بیشتری کسب کنید
برای اطالعات بیشتر نیز میتوانید اینجا کلیک نمایید و وایت پیپر مربوط به پروژه را مطالعه نمایید
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