
 

 

 

Презентація 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2PS токен має 

високий потенціал 

зростання завдяки 

клієнтським групам 

ELI та ISI 

 

 
                    Економічна цінність 

            інтегрована в безпечну      

систему зв'язку



 
 

                  ПРОБЛЕМА 

Всі обміни, вироблені Вами в 
цифровому вигляді з ким завгодно і 
де завгодно, не є приватними за 
будь-яких стандартів 
конфіденційності; включаючи 
інформацію, якою обмінюються в 
ваших «приватних» корпоративних 
мережах.

 
 
 
 

P2PS РІШЕННЯ 
P2PS - перша в світі блокчейн- орієнтована, 
безпечна, однорангова, цифрова 
комунікаційна платформа, призначена для всіх 
які потребують надійного зберігання та обміну 
цифровими даними, такими як особисті дані, 
медичні записи, банківські та класифіковані як 
державні дані, а також інші цифрові обміни. 
сьогодні такі 
платформи просто відсутні.



 
 

 

P2PS 
 
 
 
 

МІСІЯ 
 

P2P Solutions Foundation має спільну 

місію з ELI і ISI, яка прагне ефективно і 

послідовно надавати високоякісні, 

видатні продукти, програми та послуги 

світового класу, 

клієнтам за найвигіднішою і розумною 

ціною. Разом ми очікуємо задоволення 

від очікувань клієнтів, розуміючи 

вимоги клієнтів, стежачи за останніми 

інноваціями 

за допомогою досліджень і за 

рахунок використання передових 

практик. 

БАЧЕННЯ 
 

P2PSF прагне досягти індивідуальні 
та колективні цілі: 

§ Розвивати партнерські відносини з 
усіма зацікавленими сторонами і 
клієнтами, а не просто постачальником 
або постачальниками послуг; 

§ Мотивація членів команди за   
допомогою інтенсифікації 

заохочувальних програм в 
доповнення до розгляду їх як 
партнерів, тим самим виявляючи в 

них краще, що призводить до 
підтримання переваги в 
обслуговуванні; 

§ Просування цілей зі збагачення 
спільноти і збереженню екосистеми 

конфіденційності клієнтів. 

    ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
будуть зосереджені на 

наданні: 
A) транзакцій, які 

полегшують централізовані 
цифрові послуги з 
використанням P2PS на рівні 
однорангової платформи; 

B) Децентралізоване 
обслуговування користувачів 
P2PS. Набір інструментів, 
спрямованих на зниження 

перешкод на шляху 
охоплення і 

інтеграції з системою 
P2PS для всіх зацікавлених 
сторін; 

A) C) Впровадження ефективної 

P2PS системи винагород. 



 
 

 

                            Що являє собою P2PS Токен? 

 
 

 

P2PS Токен 
 

є шлюзом для всіх ваших 

транзакцій на 

децентралізованих, безпечних і 

завадостійких платформах 

однорангового  зв'язку, 

використовуваних в 

урядових і оборонних областях, 

цифровоі освіті і доставці, 

медицині і фармацевтиці, 

банківській справі та фінансах та 

інших 

корпоративних секторах. 

P2PS 
 

це утиліті токен, заснований на 

міцному фундаменті, на 

перевірених ділових практиках 

і фундаментальних принципах. 

P2PS є частиною нової 

економічної екосистеми, базис 

врегулювання якої будується 

на мережі загального 

користування Ethereum, на якій 

взаємодіють користувачі. 
 

P2PS ТОКЕН 
 
має вирішальне значення для 

транзакцій в реальному світі і в 

кінцевому підсумку знадобиться 

будь-кому, хто хоче 

використовувати будь-які 

пропозиції всіх 

постачальників, зареєстрованих 

в екосистемі P2PS. Токен P2PS, 

природно, стане 

єдиним платіжним засобом для 

придбання продуктів і послуг від 

усіх торговців в екосистемі 

P2PS. 



 
 

 

                 Навіщо купувати P2PS Токени 

 
 
 

 

Коли ви купуєте токени P2PS, ви 

робите внесок в нову 

економіку, яка була розроблена 

для вашої вигоди. 

Будь ласка, майте на увазі, що ви 

не інвестуєте ні в компанію, ні в 

створення компанії або 

корпорації. Ми перейшли ці етапи 

і пропонуємо токен утиліти P2PS, 

який вам в кінцевому підсумку 

знадобиться, якщо ви 

віддаєте перевагу 

використовувати наші безпечні, 

перешкодостійкі 

комунікаційні платформи. 

Закупівля токенов P2PS 

допомагає виростити 

економічну 

екосистему, засновану на 

безпечній, рівноправній, 

безшумної комунікаційної 

платформи. ви допомагаєте 

створювати надзвичайно 

надійну і міцну мережу систем 

зв'язку без 

перешкод з більш швидкою 

обробкою і вічної записом 

транзакцій. Цей процес також 

спрощує 

ефективність і безпеку 

фінансових процесів. 

Обсяг покупок токенів P2PS 

має прямий вплив на 

обсяг транзакцій, що 

враховуються екосистемою. В 

кінцевому підсумку більше 

інтернет-торговців буде 

залучено для використання 

екосистеми P2PS в міру 

збільшення вартості всіх 

циркулюючих токенов P2PS; в 

результаті чого буде 

надано більше можливостей 

держателям токенов P2PS 

для придбання 

більшої різноманітності продуктів і 

послуг в міру розширення ринку. 



 

                           P2PS - це токен для продавців, учасників і розробників  
                                  доступу, використання і подальшого розвитку 
                                          Безпеки і  завадостійкості платорми 

 
 

                      Продавці 
Торговці, що 
надають 

цифрові послуги, 

такі як банківські 

установи, будуть платити 

пристойну плату за 

використання безпечної і 

стійкою до перешкод 

платформи тимчасової 

зв'язку. 

Учасники 

 
Учасники повинні купувати 

токени P2PS замість 

традиційної ліцензії для 

використання на безпечній і 

стійкою до перешкод 

платформе.Маркер P2PS 

дозволяє учасникам також 

утримувати токени P2PS для 

поліпшення грошового 

прибутку, оскільки значення 

токенів P2PS неминуче 

збільшиться 

зі збільшенням обсягів. 

Розробники 

 
Розробники 

отримують токени 

P2PS, щоб 

наполегливо 

розробляти і 

просувати безпечну і 

стійку перед 

перешкодами платформу 

і мережу одноранговогу 

зв'язку. 



Дорожня карта проекту 



 
 

 

                  клієнтські гарантії 

 
 
 
 

 



 
 

 

Розмiр ринку 
 
 

 



 
 

 

Команда 
 
 
 
 

 

 

DAVID 

DRAKE 

 
Радник і 
директор 

Консультаційної 
ради. 

KEN 

TACHIBANA 
 

Технічний & 

фінансовий 

фахівець і 

радник 

IAN SCARFFE 
 

Блокчейн - діловий 

посол / консультант 
/ Стратег 
& Радник. 

MIKE SHOKIN 
 

Дипломований 

фінансовий 

аналітик & радник 

SEAN 

BRIZENDINE 

 
Блокчейн 

фахівець & 

радник 



    
DENNIS O’NEILL 

 
Радник 

JAMEEL A. SHARIFF 

 
Директор компанії 

DR. WALEED ALORINY 

 
Головний операційний 
директор. 

AMOS HENRY JR. 

головний бізнес 
-директор з 
розвитку. 

 
 
 

BEN M. SEGER 

Головний технічний 
директор 

JATINDER KUMAR 

Менеджер з 
маркетингу. 

A. MANIKFAN 
Менеджер проекту. 

SHINO THOMAS 
Інженер проекту. 

 



 
 

 

Контакти 
 

 

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


 
 
 

Юридична інформація 
                                                              Це не має відношення до акцій і цінних паперів 

 
 

 

Цей документ призначений тільки для інформаційних цілей і не є проспектом емісії або або пропозицією продати акції або 

цінні папери в P2P Solutions Foundation. Будь-яка така пропозиція або клопотання приймається тільки відповідно до 

меморандуму про конфіденційність відповідно до застосовних цінних паперiв та інших законiв. Жодні з представлених або 

аналізованих даних не призначені для формування основи для будь-якого інвестиційного рішення, і конкретної 

рекомендації. Відповідно, цей документ не є інвестиційною радою або керівництвом для інвестицій в будь-якому вигляді. 

Цей документ не є частиною пропозиції і не повинен розглядатися як будь-яка пропозиція про продаж або підписці або 

пропозиції купувати або підписуватися на будь-які цінні папери, а також не несе ніякої юридичної сили з будь-яким 

договором або зобов'язанням. Фонд P2P Solutions прямо відмовляється від будь-якої відповідальності за будь-які прямі 

або непрямі збитки або шкоду будь-якого роду, що виникають прямо або побічно з: (i) залежно від будь-якої інформації, що 

міститься в цьому або будь-якому іншому відповідному документі, (ii) будь-якої помилки, бездіяльності або неточності в 

будь-який такої інформації або (iii) будь-яких дій, що випливають із цього. Ця презентація є опис функціональності токена 

P2PS і використання токенов P2PS для доступу до безпечних, без перешкод платформ тимчасової зв'язку, що 

використовуються в уряді і оборони, цифровому освіту і доставці, медичної та фармацевтичної, Банківської і фінансовій 

сфері та інших корпоративних секторах. 
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