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Os tokens P2PS têm 
uma trajetória de alto 
potencial de 
crescimento somente 
por meio dos clientes 
do grupo ELI e ISI.

Valor Econômico 
Integrado em um 

Sistema de 
Comunicação Segura



A SOLUÇÃO P2PS

A P2PS é a primeira plataforma de 
comunicação digital livre de interferência, 
segura, peer-to-peer pura, controlada por 
blockchain, do mundo, projetada para 
todos com a necessidade de armazenar e 
trocar dados digitais, como dados 
privados, registros médicos, dados 
bancários e dados confidenciais do 
governo, entre outras trocas digitais 
sensíveis. Essas plataformas hoje são 
simplesmente inexistentes.

O PROBLEMA

Tudo o que você troca digitalmente 
com qualquer pessoa, em qualquer 
lugar, não é protegido por nenhum 
padrão de privacidade; incluindo 
informações trocadas nas suas 
chamadas redes corporativas de 
intranet “privadas”.



P2PS 

MISSÃO

A P2P Solutions Foundation 
desfruta de uma missão 
compartilhada com a ELI e a ISI de 
se comprometer a fornecer de 
forma eficaz e consistente 
aplicativos e serviços de alta 
qualidade, excelentes produtos aos 
seus clientes, com os melhores 
preços e custos razoáveis. Juntos, 
esperamos atender às expectativas 
dos clientes, entendendo os 
requisitos do cliente, mantendo o 
ritmo com as últimas inovações por 
meio de pesquisa e engajando-nos 
nas melhores práticas sustentáveis.

VISÃO 

A P2P Solutions Foundation se 
esforça para atingir as metas 
individuais e coletivas:
§ Cultivando relações de parceria 

com todas as partes interessadas 
e clientes, em vez de ser um 
mero fornecedor ou prestador de 
serviços; 

TECNOLOGIA FUNDAMENTAL

  Se concentrará no fornecimento de:
A) Transações que facilitam 

serviços digitais centralizados 
utilizando P2PS no nível de 
plataforma peer-to-peer; 

B) Serviço descentralizado para 
usuários P2PS; um conjunto de 
ferramentas destinadas a reduzir 
as barreiras à adoção e 
integração com o sistema P2PS 
para todas as partes 
interessadas; 

C) implementação de um sistema 
P2PS Rewards eficiente. 

§ Motivando os membros da 
equipe por meio de incentivos e 
programas de recompensa, além 
de tratá-los como parceiros, 
trazendo assim o melhor deles, 
resultando na manutenção da 
excelência do serviço;  

§ Avançando metas para enriquecer 
a comunidade e preservar o 
ecossistema de confidencialidade 
do cliente.



O que é o Token P2PS?

TOKEN P2PS 

é uma porta de entrada para 
todas as suas transações 
nas plataformas de Sistema 
de Comunicação Peer-to-
Peer descentralizadas, 
seguras e livres de 
interferência, usadas no 
Governo e Defesa, 
Educação Digital e Entrega, 
Medicina e Farmacêutica, 
Bancos e Finanças e outros 
setores corporativos.

P2PS  

é um token utilitário criado em 
uma base sólida baseada em 
práticas comerciais 
comprovadas e fundamentos 
comprovados. P2PS faz parte 
de um novo ecossistema 
econômico, cuja camada de 
acordo é construída sobre a 
rede pública geral Ethereum na 
qual os usuários interagem.

TOKEN P2PS

é crucial para transações do 
mundo real e eventualmente 
acabaria sendo necessário para 
qualquer pessoa que deseje 
usar qualquer oferta de todos os 
provedores, registrados no 
ecossistema P2PS. O token 
P2PS naturalmente se tornaria o 
único meio de adquirir produtos 
e serviços de todos os 
comerciantes dentro do 
ecossistema P2PS.



Por Que Comprar 
Tokens P2PS?

Quando você compra Tokens 
P2PS, você está contribuindo 
diretamente para a nova 
economia que foi projetada 
para seu benefício. Por favor, 
esteja ciente de que você não 
está investindo em uma 
empresa nem na criação de 
uma empresa ou corporação. 
Nós ultrapassamos esses 
estágios e estamos oferecendo 
o token utilitário P2PS que você 
eventualmente precisará se 
preferir usar nossa plataforma 
de comunicações segura e livre 
de interferências.

A aquisição de tokens P2PS 
ajuda a desenvolver o 
ecossistema econômico 
construído em torno da 
plataforma de comunicações 
segura, sem interferência e peer-
to-peer. Você está ajudando a 
construir uma rede 
extremamente segura e forte de 
sistemas de comunicação sem 
interferência com processamento 
mais rápido e um registro 
perpétuo de transações. Esse 
processo também simplifica as 
ações financeiras em processos 
eficientes e altamente seguros.

O volume de compras de 

tokens P2PS afeta diretamente 

o volume de transações 
acomodadas pelo ecossistema. 
Eventualmente, mais 
comerciantes online seriam 
atraídos a usar o ecossistema 
P2PS à medida que o valor de 
todos os Tokens P2PS 
circulantes aumentasse; que 
resultantemente irá apresentar 
mais opções para titulares de 
token P2PS para comprar uma 
maior variedade de produtos e 
serviços à medida que nos 
diversificamos.



O P2PS é um Token Utilitário para 
Comerciantes, Participantes e Desenvolvedores 

Acessarem, Usarem e Desenvolverem a 
Plataforma Segura e Livre de Interferência.

Comerciantes

Os comerciantes que 

fornecem serviços digitais, 
como instituições bancárias, 
pagarão uma taxa decente 
para usar a plataforma do 
Sistema de Comunicação 
Peer-to-Peer segura e livre 
de interferências.

Participantes
Os participantes devem 

comprar os tokens P2PS no 

lugar de uma licença 
tradicional para uso na 
plataforma Segura, Livre de 
Interferência. O token P2PS 
permite que os participantes 
também tenham os tokens 
P2PS para obter melhores 
ganhos monetários, já que o 
valor dos tokens P2PS 
aumentaria inevitavelmente 
com o aumento dos volumes.

Developers 

Os desenvolvedores 

receberão Tokens P2PS 
para desenvolver e adiantar 
de forma persistente a 
plataforma e a rede do 
Sistema de Comunicação 
Peer-to-Peer, seguro e livre 
de interferências.



Roteiro Projetado



Clientes Garantidos



Tamanho do Mercado



Equipe

DAVID  

DRAKE 

Assessor e Diretor 

no Conselho 

Consultivo.

KEN 

TACHIBANA 

Especialista e 

Assessor Técnico e 
Financeiro.

IAN SCARFFE 

Blockchain - 

Embaixador 

de Negócios /
Consultor /

Estrategista e 
Conselheiro.

MIKE SHOKIN 

Analista e 

Consultor 

Financeiro.

SEAN 

BRIZENDINE 

Especialista em 

Blockchain e 

Consultor.



DENNIS O’NEILL 

Consultor.

JAMEEL A. SHARIFF 

Diretor Executivo.

DR. WALEED ALORINY  

Diretor de operações.

AMOS HENRY JR. 

Diretor de 

Desenvolvimento de 

Negócios.

BEN M. SEGER 

Diretor de Tecnologia.

JATINDER KUMAR  

Gerente de 

Marketing.

A. MANIKFAN 

Gestor de 

Projetos.

SHINO THOMAS 

Engenheiro de 

Projetos.



Contato

P2P Solutions Foundation 
Domínio www.p2psf.org

E-mail info@p2psf.org

LinkedIn linkedin.com/in/p2psf

Facebook www.facebook.com/p2psf

Twitter @p2psf

Telegram @p2psf

Skype @p2psf

http://www.p2psf.org/
mailto:info@p2psf.org
https://www.linkedin.com/in/p2psf
http://www.facebook.com/p2psf


Aviso Legal
ISTO NÃO É UMA OFERTA PARA SOLICITAR AÇÕES OU VALORES MOBILIÁRIOS

Este documento é apenas para fins informativos e não constitui um prospecto nem uma oferta ou solicitação de venda 

de ações ou títulos na P2P Solutions Foundation. Qualquer oferta ou solicitação será feita apenas por um memorando de 

oferta confidencial e de acordo com os títulos e outras leis aplicáveis. Nenhuma das informações ou análises 

apresentadas tem a intenção de formar a base para qualquer decisão de investimento, e nenhuma recomendação 

específica é pretendida. Por conseguinte, este documento não constitui aconselhamento de investimento ou 

aconselhamento ou solicitação de investimento em qualquer título. Este documento não constitui ou faz parte de, e 

não deve ser interpretado como, qualquer oferta de venda ou inscrição, ou qualquer convite para se oferecer para 

comprar ou assinar, quaisquer títulos, nem deve qualquer parte dele formar a base de, ou ser invocado em 

qualquer conexão com qualquer contrato ou compromisso que seja. A P2P Solutions Foundation renuncia 

expressamente a toda e qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano direto ou consequente de qualquer tipo 

que possa surgir direta ou indiretamente de: (i) confiança em qualquer informação contida neste ou em qualquer 

outro documento relacionado, (ii) qualquer erro, omissão ou imprecisão em qualquer dessas informações 

ou (iii) qualquer ação dele resultante. Este conjunto informativo constitui uma descrição da funcionalidade 

do Token P2PS e o uso de Tokens P2PS para acessar as plataformas do Sistema de Comunicação Peer-to-Peer seguras 

e livres de interferência, usadas no Governo e na Defesa, Educação Digital e Distribuição, Médica e Farmacêutica , 

Bancos e Finanças e outros setores corporativos.


