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P2PS token-au o 
traiectorie de 
creştere potenţial 
ridicat prin ELI şi isi 
grup clienti singuri. Sistem de Comunicare



SOLUȚIA P2PS
 

 P2PS este primul Blockchain-Powered, 
Secure, Pure peer-to-peer, interferenţe-
Free platforma de comunicare digitală 
concepute pentru toată lumea, cu o 
nevoie de a stoca în siguranţă şi de 
schimb de date digitale, ar fi date 
private, înregistrări medicale, date 
bancare şi date secrete 
guvernamentale, printre alte schimburi 
digitale sensibile. Astfel de platforme de 
astăzi sunt pur şi simplu inexistente.

 

 
 

Orice schimb digital cu oricine, 
oriunde, nu este privat de niciun fel 
de standarde de confidenţialitate; 
inclusiv informaţiile schimbate pe 
aşa-numita "privat" intranet reţele 
corporative. 
 

 

PROBLEMA



P2PS 

 

 

P2P Solutions Foundation se bucură 
de o misiune partajată cu E:I şi ISI 
de a fi angajat pentru a livra în mod 
eficient şi în mod constant de clasă 
mondială, de înaltă calitate, produse 
remarcabile, aplicaţii şi servicii 
pentru a clientului său la cel mai 
rentabil preţ şi rezonabil . Împreună, 
anticipăm satisfacerea aşteptărilor 
clienţilor prin înţelegerea cerinţelor 
clientului, menţinerea ritmului cu 
cele mai recente inovaţii prin 
cercetare şi angajarea în cele mai 
bune practici durabile.

 

 

 

 

:  

§ Cultivarea relaţiilor de parteneriat 
cu toate părţile interesate şi cu 
clienţii, în loc de a fi simplu 
furnizor sau serviciu oferăr;  

§ Motivarea membrilor echipei prin 
stimulente şi programe de 
recompensă, în plus faţă de 
tratarea acestora ca parteneri 
aducând astfel cele mai bune în 
ele, rezultând în menţinerea 
excelenţei serviciului;

 

§
 
Avansarea obiectivelor pentru 
îmbogăţirea Comunităţii şi 
conservarea ecosistemului 
confidenţialităţii clientului.

 

 

 

se va concentra pe furnizarea: 

A) Tranzacții care facilitează 
serviciile digitale centralizate 
care utilizează P2PS la 
platforma peer-to-peerl; 

B) Servicii descentralizate pentru 
utilizatorii P2PS. Un set de 
instrumente care vizează 
scăderea barierelor în calea 
îmbrăţişării şi integrării cu 
sistemul P2PS pentru toate 
părţile interesate;

 

C) Implementarea unui sistem 
eficient de recompense P2PS. 

MISIUNEA VIZIUNE 
P2PS Fendeavors pentru a atinge 
obiectivele individuale şi colective 
prin

TEHNOLOGIE 
FUNDAMENTALĂ



 

P2PS TOKEN 

 
este o poartă către toate 
tranzacţiile pe platformele 
descentralizate, sigure şi fără 
interferenţe, sisteme de 
comunicare peer-to-peer 
utilizate în guvern & Defense, 
Digital Education & livrare, 
medical & Pharma, Banking & 
Finance, şi alte sectoare 
corporative.

 
 

P2PS  

 
este un simbol de utilitate 
construit pe o fundaţie 
puternică bazată pe practicile 
de afaceri dovedite şi 
fundamentele dovedite. P2PS 
face parte dintr-un nou 
ecosistem economic, al cărui 
strat de decontare este 
construit pe rețeaua publică 
Ethereum generală pe care 
utilizatorii interacționează.

 
 

P2PS TOKEN 

 
este crucial pentru 
tranzacţiile din lumea reală şi 
ar fi în cele din urmă nevoie 
de oricine doreşte să utilizeze 
orice oferte de toţi furnizorii, 
înregistrate pe ecosistemul P
2PS. Simbolul P2PS ar 
deveni natural singurul mijloc 
de a dobândi produse şi 
servicii de la toţi comercianţii 
din cadrul ecosistemului P2
PS. 

 

Ce este P2PS Token? 



 

Când achiziţionaţi jetoane P2
PS, contribuiţi direct la noua 
economie care a fost proiectată 
pentru beneficiul 
dumneavoastră. Vă informăm 
că nu investiţi nici într-o 
companie, nici în crearea unei 
companii sau corporaţii. Am 
traversat aceste etape şi oferă 
P2PS utilitate token că veţi 
avea nevoie în cele din urmă, 
dacă preferaţi să utilizaţi 
noastre sigure, fără interferenţă 
platforma de comunicaţii.

 

Procurarea jetoanelor P2PS 
ajută la creşterea ecosistemului 
economic construit în jurul 
platformei de comunicaţii 
securizate, peer-to-peer, fără 
interferenţe. Ajutaţi la 
construirea unei reţele extrem 
de sigure şi puternice de 
sisteme de comunicaţii fără 
interferenţe, cu procesare mai 
rapidă şi o înregistrare perpetuă 
a tranzacţiilor. Acest proces 
simplifică, de asemenea, 
acțiunile financiare în procesele 
eficiente și extrem de sigure.  

Volumul de achiziții de jetoane 
P2PS are un efect direct asupra 
volumului de tranzacții găzduit 
de ecosistem. În cele din urmă 
mai multe comercianti online ar 
fi atrase de a utiliza 
ecosistemului P2PS ca 
valoarea tuturor circulaţiei P2
PS jetoane creşte; care 
Resultantly va prezenta mai 
multe optiuni pentru posesorii 
de token P2PS sa achizitioneze 
o varietate mai mare de 
produse si servicii pe masura 
ce diversificam.  

De ce Cumpara Jetoane 
P2PS 
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Dezvoltatorii vor primi 
jetoane P2PS pentru a 
dezvolta în mod persistent 
şi de a avansa sigure şi fără 
interferenţe, peer-to-peer 
sistem de comunicare 
platformă şi reţea.

 

 

P2PS Este Un Simbol Util Pentru Comercianţi, 
Participanţi  Şi Dezvoltatori  Pentru A Accesa, 
Utiliza  Şi Dezvolta  În Continuare  Platforma 

Securizată, Fără Interferenţe

Comercianti 

Comercianţii care furnizează 
servicii digitale, ar fi 
instituţiile bancare, vor plăti 
o taxă decentă pentru a 
utiliza platforma sistemului 
de comunicaţie securizată şi 
fără interferenţe, peer-to-
peer. 

Participanţii

Participanţii cumpără 
jetoanele P2PS în locul unei 
licenţe tradiţionale pentru 
utilizarea pe platforma 
securizată, fără interferenţe. 
Simbolul P2PS permite 
participanţilor să deţină, de 
asemenea, jetoanele P2PS 
pentru câştiguri monetare 
mai bune, deoarece 
valoarea jetoanelor P2PS ar 
creşte în mod inevitabil cu 
creşterea volumului

Dezvoltatorii
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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


 

          

 

                    

                   

                 

                 

                

                     

                        

                  

                  

                    

                 

                    

            

             

Dis������� Legal
ACEASTA NU ESTE O OFERTA DE A SOLICITA ACTIUNI SAU VALORI MOBILIARE

Acest document  este doar pentru scopuri  informaţionale  şi nu constituie  un prospect , nici o ofertă sau solicitare  de a 
vinde acţiuni sau titluri de valoare în Fundaţia P2P Solutions. Orice astfel de ofertă sau solicitare ar fi făcută doar printr-
un memorandum  de ofertă  confidenţial  şi în conformitate  cu valorile  mobiliare  şi alte legi aplicabile . Nici una dintre 
informațiile  sau analizele  prezentate  nu sunt destinate  să formeze  baza pentru  orice decizie  de investiție  și nu sunt 
destinate  recomandări  specifice . În consecinţă , acest document  nu constituie  consultanţă  de investiţii  sau consiliere 
sau solicitare  de investiţii  în orice  securitate . Acest  document  nu constituie  sau face parte  din şi nu ar trebui  să fie 
interpretată  ca, orice  ofertă  de vânzare  sau de abonament  de, sau orice  invitaţie  de a oferi  pentru  a cumpăra  sau 
abona pentru, orice titluri de valoare, nici nu ar trebui sau orice parte a acesteia forma baza sau să fie invocate în orice 
conexiune  w orice  fel de contract  sau angajament . P2P Solutions  Foundation  declină  în mod expres  orice  şi orice 
responsabilitate pentru orice pierdere directă sau în consecinţă sau pagube de orice fel care decurg direct sau indirect 
de la: (i) dependenţa  de orice informaţii  conţinute  în acest sau orice alt document  conexe, (ii) orice eroare, omisiune 
sau  inexactitate  în  orice  astfel  de  informaţii  sau  (III ) orice  acţiune  care  rezultă  din  acestea . Această  punte 
informaţională  constituie  o descriere  a funcţionalităţii  simbolului  P2PS şi utilizarea  jetoanelor  P2PS pentru  a accesa 
platformele de sistem de comunicare peer-to-peer utilizate în guvern & Defense, Digital Education & Livrare, medical & 
Pharma, Banking & Finance, şi alte sectoare corporative. 


