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Ang mga P2PS token
ay may mataas na
potensyal na paglago
ng trajectory sa
pamamagitan lang
ng mga kliyente ng
ELI at ISI.

Halaga ng
ekonomiya na

pinagsama sa Secure
Communication System



ANG PROBLEMA

Anumang bagay na palitan mo nang
digital sa sinuman, kahit saan, ay
hindi pribado sa pamamagitan ng
anumang mga pamantayan sa
privacy; kabilang ang impormasyon
na ipinagpapalit sa iyong tinatawag
na "private" intranet corporate
networks.

ANG SOLUSYON NG P2PS

Ang P2PS ay ang unang plataporma ng
mundo na pinapatakbo, ligtas, dalisay na
peer-to-peer, interference-free digital na
komunikasyon na idinisenyo para sa lahat
na may pangangailangan ng ligtas na pag-
imbak at pakipagpalitan ng mga digital na
data tulad ng pribadong data, mga medikal
na talaan, data ng bangko at classified data
ng pamahalaan, bukod sa iba pang mga
sensitibong digital na palitan. Ang ganitong
mga platform ngayon ay hindi umiiral.



P2PS
ANG MISYON

Tinatangkilik ng P2P Solutions Foundation
ang isang nakabahaging misyon sa ELI at
ISI na nakatuon sa epektibo at patuloy na
naghahatid ng world class, mataas na
kalidad, outstanding products, mga
aplikasyon at serbisyo sa kanyang kliyente
sa pinakamababang gastos at makatwirang
presyo. Sama-sama, inaasahan namin na
matugunan ang mga inaasahan ng
customer sa pamamagitan ng pag-unawa
sa mga kinakailangan sa kliyente, na
nakakatugon sa pinakabagong mga
pagbabago sa pamamagitan ng
pananaliksik at sa pamamagitan ng
pagsasagawa ng mga napapanatiling
pinakamahuhusay na kasanayan.

PANANAW

Pananagutan ng P2PSF na makamit ang
indibidwal at kolektibong mga layunin sa

pamamagitan ng:
§ Pag-cultivate ng mga pakikipag-ugnayan

sa lahat ng mga stakeholder at kliyente,
sa halip na pagiging tagapagtustos o
tagapagkaloob ng serbisyo;

§ Mawawalan ang mga miyembro ng pangkat
sa pamamagitan ng mga insentibo at mga
programa ng gantimpala, bilang
karagdagan sa pagpapagamot sa kanila
bilang mga kasosyo sa gayong paraan na
nagdadala ng pinakamahusay sa kanila,
na nagreresulta sa pagpapanatili ng
kahusayan sa serbisyo;

§ Pagsulong ng mga layunin upang
pagyamanin ang komunidad at panatilihin
ang ecosystem ng pagiging
kompidensiyal ng kliyente.

FUNDAMENTAL
TECHNOLOGY

ay tumutuon sa pagbibigay ng:
A) Mga transaksyon na
nagpapabilis sa mga
sentralisadong serbisyong digital
na gumagamit ng P2PS sa antas
ng platform ng peer-to-peer;
B) Desentralisadong serbisyo para
sa mga gumagamit ng P2PS. Isang
hanay ng mga tool na naglalayong
pagbaba ng mga hadlang sa
pagtanggap at pagsasama sa
sistema ng P2PS para sa lahat ng
mga stakeholder;
C) Pagpapatupad ng isang
mahusay na P2PS
Reward System.



Ano ang P2PS Token?

Ang P2PS TOKEN

ay isang gateway sa lahat ng
iyong mga transaksyon sa
mga desentralisado, secure at
inteference-free, Peer-to-Peer
Communication System
Platform na ginagamit sa
Pamahalaan
at sektor ng Depensa, Digital
Education at Delivery, Medikal
at Pharma, Pagbabangko at
Pananalapi, at iba pang mga
sektor ng korporasyon.

Ang P2PS

ay isang utility token na binuo sa
isang malakas na pundasyon
batay sa napatunayan na mga
gawi sa negosyo at napatunayan
fundamentals. Ang P2PS ay
bahagi ng isang bagong
ekosistemang pang-ekonomiya,
ang settlement layer na kung saan
ay binuo sa pangkalahatang
publiko ng Ethereum network
kung saan ang mga gumagamit
ay nakikipag-ugnayan.

Ang P2PS TOKEN

ay mahalaga para sa real-world
transactions at sa kalaunan ay
kinakailangan ng sinuman na
nagnanais na gamitin ang
anumang mga handog ng lahat
ng mga provider, na
nakarehistro sa ecosystem ng
P2PS. Ang P2PS token ay likas
na magiging ang tanging
paraan ng pagkuha ng mga
produkto at serbisyo mula sa
lahat ng mga merchant sa loob
ng ecosystem ng P2PS.



Bakit Bibili ng P2PS Tokens

Kapag bumili ka ng P2PS Token,
direkta kang nag-aambag sa bagong
ekonomiya na dinisenyo para sa
iyong kapakinabangan. Dapat mong
malaman na hindi ka namumuhunan
sa isang kumpanya o sa paglikha ng
isang kumpanya o korporasyon.
Naka-cross sa amin ang mga yugto
na iyon at nag-aalok na lang ng
P2PS utility token na kakailanganin
mo sa huli kung mas gusto mong
gamitin ang aming secure,
interference-free communications
platform.

Ang Procuring ng P2PS Tokens ay
tumutulong na palaguin ang
ekosistemang pang-ekonomya na
binuo sa paligid ng secure, peer-to-
peer, interference-free
communication platform.
Tinutulungan mo ang pagtatayo ng
isang lubos na ligtas at malakas na
network ng mga sistema ng
komunikasyon na walang
panghihimasok na may mas mabilis
na pagproseso at isang panghabang-
buhay na tala ng mga transaksyon.
Pinapalakas din ng prosesong ito ang
mga pagkilos sa pananalapi sa
mahusay at lubos na secure na mga
proseso.

Ang dami ng mga pagbili ng P2PS
Token ay may direktang epekto sa
dami ng transaksyon na
tinatanggap ng ecosystem. Sa
kalaunan, mas maraming online
merchant ang maaakit upang
gamitin ang ecosystem ng P2PS
dahil ang halaga ng lahat ng
nagpapalawak ng P2PS ay
nagdaragdag; na magreresulta sa
higit pang mga opsyon para sa
mga may hawak ng Token ng
P2PS upang bumili ng mas
malaking iba't ibang mga produkto
at serbisyo.



Ang P2PS ay isang Utility Token para sa
mga Merchant, Mga Kalahok at Mga Nag-
develop upang Maka-access, Gamitin at
Dagdagan ang Patatag ng Secure, Free-

Free Platform.

Mga Merchants

Ang mga merchant na
nagbibigay ng mga digital
na serbisyo, tulad ng mga
institusyong pang-bangko,
ay magbabayad upang
gamitin ang interference-
free na Peer-to-Peer
Communication System
platform.

Mga Kalahok
Ang mga kalahok ay dapat bumili
ng mga token ng P2P sa halip na
isang tradisyonal na lisensya
para sa paggamit sa Secure,
Interference Free platform. Ang
P2PS token ay nagpapahintulot
sa mga kalahok na hawakan din
ang mga token ng P2PS para sa
mas mahusay na mga natamo na
pera dahil ang halaga ng mga
token ng P2PS ay hindi maaaring
hindi mapataas sa pagtaas ng
mga volume.

Mga Developer

Ang mga developer ay
makakatanggap ng P2PS
Tokens upang patuloy na
magdevelop at isulong ang
platform at network ng mga
secure at interference-free,
Peer-to-Peer
Communication System.



InaasahangRoadmap



Mga Ginagarantiyang
Kliyente



Laki ng Merkado



Team

DAVID
DRAKE

Advisor & Director ng
Advisory Board.

KEN
TACHIBANA

Technical & Finance
Specialist at
Advisor.

IAN SCARFFE

Blockchain –
Business

Ambassador/
Consultant/ Strategist

& Advisor.

MIKE SHOKIN

Chartered Financial
Analyst & Advisor.

SEAN
BRIZENDINE

Blockchain Specialist
& Advisor.



DENNISO’NEILL

Advisor.

JAMEEL A. SHARIFF

Chief Executive Officer.

DR. WALEED ALORINY

Chief Operating Officer.

AMOS HENRY JR.
Chief Business

Development Officer.

BEN M. SEGER
Chief Technology Officer.

JATINDER KUMAR
MarketingManager.

A. MANIKFAN
Project Manager.

SHINO THOMAS
Project Engineer.



Contact
P2P Solutions Foundation
Domain 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


Legal na Disclaimer
ITO AY HINDI ISANG ALOK SA PAMAMAGITAN NG PAGHINGI NG SHARES O

SECURITIES

Ang dokumentong ito ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi bumubuo ng isang prospektus o isang alok o solisyong
magbenta ng mga pagbabahagi o mga securities sa P2P Solutions Foundation. Anumang naturang alok o pangangalap ay gagawin
lamang ng isang kompidensyal na memorandum ng pag-aalok at alinsunod sa naaangkop na mga securities at iba pang mga batas.
Wala sa mga impormasyon o pag-aaral na iniharap ay inilaan upang mabuo ang batayan para sa anumang desisyon sa pamumuhunan,
at walang tukoy na mga rekomendasyon ang inilaan. Alinsunod dito, ang dokumentong ito ay hindi bumubuo ng payo o payo sa
pamumuhunan o pangangalap para sa pamumuhunan sa anumang seguridad. Ang dokumentong ito ay hindi bumubuo o bahagi ng, at
hindi dapat ipakahulugan bilang, anumang alok para sa pagbebenta o subscription ng, o anumang imbitasyon na nag-aalok upang
bumili o mag-subscribe para sa, anumang mga mahalagang papel, at hindi rin ito o anumang bahagi nito ay magiging batayan o
depende sa anumang koneksyon sa, anumang kontrata o pangako kahit ano pa man. Ang P2P Solutions Foundation ay malinaw na
itinatakwil ang anumang at lahat ng pananagutan para sa anumang direktang o kinahihinatnan na pagkawala o pagkasira ng anumang
uri na nagmumula nang direkta o hindi direkta mula sa: (i) pagsalig sa anumang impormasyong nakapaloob sa ito o anumang iba pang
kaugnay na dokumento, (ii) anumang error, omission o kamalian sa anumang naturang impormasyon o (iii) anumang pagkilos na
nagreresulta mula dito. Ang impormasyong deck na ito ay isang paglalarawan ng pag-andar ng P2PS Token at ang paggamit ng P2PS
Token upang ma-access ang mga secure at interference-free, platform ng Peer-to-Peer Communication System na ginagamit sa
Government & Defense, Digital Education & Delivery, Medical & Pharma. , Pagbabangko at Pananalapi, at iba pang mga sektor ng
korporasyon.
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