
Kort presentation

P2PS token har en hög 
potentiell tillväxt bana 
redan bara genom 
ELI’s och ISI’s grupper 
och klienter.

Ekonomiskt värde 
integrerat i ett säkert 
kommunikationssystem



P2PS LÖSNING

P2PS är världens första blockchain 
drivna, säkra, äkta peer-to-peer, 
interferens fria digitala 
kommunikationsplattform designat för 
alla med ett behov utav säkert förvara 
digital information såsom privat 
information, medicinska journaler, bank 
data och hemlighetsstämplad 
myndighetsinformation, bland annat 
känsliga digitala utbyten. I dag existerar 
sådana plattformar helt enkelt inte.

PROBLEMET

Allt som du utbyter digitalt med vem 
som helst, var som helst, är inte privat 
enligt några privata standards; 
inkluderande information som delas 
genom ditt så kallade “privata” intranät 
i företagets nätverk.



P2PS
UPPDRAG

P2P Solutions Foundation har ett 
gemensamt uppdrag med ELI och 
ISI att ha åtagit sig att effektivt och 
konsekvent leverera världsklass, 
högkvalitativa, enastående 
produkter, applikationer och tjänster 
till sina kunder till de mest 
kostnadseffektiva och rimliga priser.

Tillsammans, förväntar vi oss att 
tillfredsställa våra kunders 
förväntningar genom att förstå 
kundens krav, hålla takten med de 
senaste innovationerna genom 
forskning och genom att engagera 
oss i dom bäst hållbara praxisar.

VISION

P2PSF strävar efter att uppnå de 
individuella och gemensamma målen 
genom:

§ Odla partnerskap relationer 
med alla intressenter och klienter, 
istället för enbart    vara blott 
leverantör eller tjänsteleverantör;

§ Motivera gruppmedlemmar 
genom incitament och 
belöningsprogram, därtill 

   behandla dom som partners 
därigenom bringa fram det bästa 
inom dom,

   resulterar i att upprätthålla 
utmärkt service;

§ Avancemang i mål för att 
berika gemenskap och bevara 
kundens sekretess-

   ekosystem.

GRUNDLÄGGANDE 
TEKNIK

Fokus kommer ligga på att erbjuda:
A) Transaktioner som främjar 

centraliserade digitala tjänster 
genom användandet      av 
P2PS peer-to-peer plattforms nivå;

B)  Decentraliserade tjänster 
för P2PS användare. En uppsättning 
av verktyg            ämnade för att 
sänka barriärer för alla intressenter 
till att omfamna och integrera med 
P2PS-systemet;

C)  Implementering av ett 
effektivt P2PS belöningssystem.



Vad är P2PS Token?

P2PS Krypto Token

Är en inkörsport till alla dina 
transaktioner på det 
decentraliserade, säkra och 
störningsfria, peer-to-peer 
kommunikation systemplattform 
som används inom regeringen 
och försvaret, digital utbildning 
och leverans, medicin och 
apoteket, banker och finans 
och andra  företagssektorer. 

P2PS 

Är ett verktygs token byggt på 
ett starkt fundament baserat på 
beprövade affärsmodeller och 
beprövade grundprinciper. 
P2PS är en del av ett nytt 
ekonomiskt ekosystem, 
infrastruktur lagret vilket är 
byggt på det allmänna publika 
Ethereum nätverket där 
användare interagerar med 
varandra.

P2PS TOKEN

Är avgörande i transaktioner i 
den verkliga världen och 
kommer så småningom 
behövas av vem som helst som 
önskar ta del av erbjudande 
från alla leverantörer, 
registrerade på P2PS 
ekosystem. P2PS token skulle 
naturligt bli det enda sättet att 
förskaffa sig produkter och 
tjänster från alla säljare inom 
P2PS ekosystem.

https://www.p2psf.org/
https://www.p2psf.org/
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Varför köpa P2PS Tokens?

När du köper P2PS tokens, 
bidrar du direkt till den nya 
ekonomin som har designats till 
din fördel. Var god och notera att 
du varken investerar i ett företag 
eller i skapandet av ett företag 
eller bolag.Vi är förbi dessa 
stadier och erbjuder P2PS 
verktygs token som du så 
småningom kommer att behöva 
om du föredrar att använda vår 
säkra, interferens fria 
kommunikationsplattform. 

Införskaffandet av P2PS tokens 
bidrar till växandet utav det 
ekonomiska ekosystemet byggt 
kring det säkra, peer-to-peer, 
interferens-fria 
kommunikationsplattformen. Du 
hjälper till att bygga ett extremt 
säkert och starkt nätverk av 
interferens fri 
kommunikationssystem med 
snabbare bearbetning med 
ständig registrering av 
transaktioner. Denna process 
effektiviserar också finansiella 
åtgärder till effektiva och mycket 
säkra processer. 

Volymen på köpta P2PS tokens 
har en direkt inverkan på 
transaktionsvolymen inrymt av

ekosystemet. Så småningom 
kommer fler leverantörer bli 

attraherade att använda P2PS 
ekosystem eftersom värdet på 
alla cirkulerande P2PS tokens 

ökar; vilket resulterar i fler 
alternativ för innehavare av 

P2PS token att köpa flera olika 
produkter och tjänster medans vi 

diversifierar. 



P2PS är ett verktygs token för handlare, 
deltagare och utvecklare att få tillgång 

till,använda och vidareutveckla det säkra, 
interferens fria plattformen.

Handlare

Handlare som erbjuder 
digitala tjänster, såsom 
bankinstitut kommer att 
betala en passande avgift för 
att kunna använda det 
säkra, interferens fria, peer-
to-peer kommunikation 
systems plattformen. 

Deltagare

Deltagare ska köpa P2PS 
token istället för en 
traditionell licens för 
användning på det säkra, 
interferens fria plattformen. 
P2PS token tillåter också 
deltagarna att hålla i sina 
P2PS tokens för bättre 
monetära vinster eftersom 
P2PS tokens värde 
oundvikligen kommer att 
stiga med ökning i volym.

Utvecklare

Utvecklarna kommer att få 
P2PS tokens för att ihärdigt 
utveckla och avancera det 
säkra, interferens fria, peer-
to-peer kommunikation 
systems plattformen och 
nätverket.
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Ansvarsfriskrivning
Detta är inte ett erbjudande om att värva aktier eller värdepapper

Detta dokument är endast till för att tillhandahålla information och utgör inte ett prospekt inte heller erbjudande eller 
värvning för att sälja aktier eller värdepapper inom P2PS Solution Foundation. Några sådana erbjudande eller 
värvningar kommer endast utföras genom konfidentiella memorandum och i enlighet med tillämpliga värdepapper och 
andra lagar. Inget av informationen eller av analyserna är menade för att utgöra någon grund för några 
invensteringsbeslut, och inga specifika rekommendationer är avsedda. Följaktligen, utgör inte detta dokument 
investeringsrådgivning eller uppmaningar och råd för investering i några värdepapper. Detta dokument utgör inte en del 
av, och ska inte konstrueras som, några erbjudande för försäljning eller prenumerationer, eller några inviter till att köpa 
eller prenumerera på, några värdepapper. Inte heller ska det eller delar utav det utgöra någon grund eller hänvisas till i 
anslutning med, några kontrakt eller åtaganden överhuvudtaget. P2P Solutions Foundation avsäger sig uttryckligen allt 
ansvar för några direkta eller följdriktiga förluster eller skador av någon form överhuvudtaget som uppkommer direkt 
eller indirekt från: (i) beroende på någon information innehållandes i detta eller några andra relaterade dokument, (ii) 
något fel, underlåtenhet eller oriktighet i någon sådan information eller (iii) någon åtgärd som resulterar däri. Denna 
informations deck utgörs av en beskrivning av funktionaliteten av P2PS Token och användningen av P2PS Tokens för 
att få tillgång till det säkra och interferens-fria, Peer-to-Peer Kommunikations systems plattformar som används inom 
regeringen och försvaret. digital utbildning och leveranser, medicin och apotek, bank och finans och andra 
företagssektorer.
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