Παρουσίαση

Τα P2PS tokens εχουν
μια μεγάλη τροχιά
ανάπτυξης, μόνο μέσω
των επιχειρήσεων των
πελατών του ομίλου των
εταιρειών ELI και ISI.

Οικονομική Αξία
ενσωματωμένη σε ένα
Ασφαλές Επικοινωνιακό
Σύστημα

Το Πρόβλημα:
Οτιδήποτε ανταλλάσσεται ψηφιακά με
οποιονδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος
δεν είναι ιδιωτικό με κανένα πρότυπο
προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και
των πληροφοριών που ανταλλάσσονται
στα ονομαζόμενα "ιδιωτικά" δίκτυα.

Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ P2PS
Η P2PS είναι η πρώτη στον κόσμο πλατφόρμα
επικοινωνίας, βασισμένη σε blockchain και
καθαρή peer-to-peer επικοινωνία χωρίς
παρεμβολές σχεδιασμένη για οποιονδήποτε
έχει την ανάγκη να αποθηκεύει και να
ανταλλάσει με ασφάλεια ψηφιακά δεδομένα
όπως ιδιωτικά δεδομένα, ιατρικά αρχεία,
τραπεζικά δεδομένα και κυβερνητικά
διαβαθμισμένα δεδομένα, μεταξύ άλλων
ευαίσθητων ψηφιακών συναλλαγών. Τέτοιες
πλατφόρμες είναι σήμερα απλά ανύπαρκτες.

P2PS
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΡΑΜΑ

Το Ίδρυμα P2P Solutions απολαμβάνει
μια κοινή αποστολή με την ELI και την
ISI δεσμευόμενο με το να παρέχει
αποτελεσματικά και σταθερά
παγκόσμιας κλάσης, υψηλής ποιότητας,
εξαιρετικά προϊόντα, εφαρμογές και
υπηρεσίες προς τους πελάτες του σε
οικονομικά συμφέρουσες και λογικές
τιμές. Μαζί, προσβλέπουμε στο να
ικανοποιούμε τις προσδοκίες των
πελατών μας, κατανοώντας τις
απαιτήσεις των πελατών, κρατώντας τις
τελευταίες καινοτομίες μέσω της
έρευνας και μέσω της συμμετοχής σε
βιώσιμες βέλτιστες πρακτικές.

Η P2PSF επιδιώκει να επιτύχει τους
ατομικούς και συλλογικούς της
στόχους:
§ Καλλιεργώντας εταιρικές σχέσεις
με όλους τους ενδιαφερόμενους και
πελάτες αντί να είναι απλά
προμηθευτής ή πάροχος υπηρεσιών..
§ Ενθαρρύνοντας τα μέλη της ομάδας
μέσω κινήτρων και προγραμμάτων
ανταμοιβών, πέραν της μεταχείρισής
τους ως εταίρων, προσφέροντας τους
έτσι το καλύτερο, με αποτέλεσμα τη
διατήρηση του καλύτερου των
υπηρεσιών.
§ Προάγοντας τους στόχους για
εμπλουτισμό της κοινότητας και για
την διατήρηση του οικοσυστήματος
εμπιστοσύνης του πελάτη.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Θα συγκεντρωθεί παρέχοντας:
A) Συναλλαγές που διευκολύνουν
κεντρικές ψηφιακές υπηρεσίες
χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα
P2PS σε επίπεδο peer-to-peer.
B) Αποκεντρωμένη Υπηρεσία για
τους χρήστες της P2PS. Ένα σετ
εργαλείων που στοχεύει στο να
μειωθούν τα εμπόδια
αγκαλιάζοντας και
ενσωματώνοντας με το σύστημα
P2PS όλους τους
ενδιαφερόμενους.
C) Εφαρμόζοντας ένα αποτελεσματικό
P2PS συστήματος επιβραβεύσεων.

What is P2PS Token?
ΤΟ TOKEN P2PS
είναι μια πύλη σε όλες τις
συναλλαγές σας σε ένα
αποκεντρωμένο, ασφαλές και
χωρίς παρεμβολές peer-topeer σύστημα πλατφορμών
επικοινωνίας που
χρησιμοποιείται στη
Κυβέρνηση και Άμυνα,
Ψηφιακή Εκπαίδευση και
Παράδοση, Ιατρική και
Φαρμακευτική, Τραπεζική και
Χρηματοοικονομικά και σε
άλλους εταιρικούς τομείς.

P2PS
είναι ένα χρήσιμο token χτισμένο
σε ισχυρά θεμέλια βασισμένο σε
αποδεδειγμένες επιχειρηματικές
πρακτικές. Το P2PS είναι μέρος
ενός νέου οικονομικού
οικοσυστήματος, το επίπεδο
εγκατάστασης του οποίου είναι
κατασκευασμένο στο γενικά
γνωστό δίκτυο Ethereum στο
οποίο αλληλεπιδρούν οι χρήστες.

P2PS TOKEN
είναι κρίσιμης σημασίας για
συναλλαγές πραγματικά παγκόσμιες
και ενδεχομένως χρειαστεί από
οποιονδήποτε επιθυμεί να
χρησιμοποιήσει κάθε προσφορά όλων
των παρόχων εγγεγραμμένων στο
οικοσύστημα P2PS. Το token P2PS
θα αποτελέσει φυσικά το μόνο μέσον
για την απόκτηση προϊόντων και
υπηρεσιών από όλους τους εμπόρους
εντός του οικοσυστήματος P2PS.

Γιατί αγοράζεις Token
P2PS
Όταν προμηθεύεστε token P2PS
συμβάλλετε κατευθείαν στην νέα
οικονομία που έχει σχεδιαστεί για
το όφελός σας. Λάβετε υπ' όψη
σας ότι δεν επενδύετε ούτε σε
εταιρεία ούτε στην δημιουργία
εταιρείας ή μετοχικής εταιρείας.
Έχουμε ξεπεράσει αυτά τα
στάδια και προσφέρουμε
ωφέλιμα token P2PS τα οποία
τελικά θα χρειαστείτε αν
προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε
την ασφαλή, χωρίς παρεμβολές
πλατφόρμα επικοινωνίας μας.

Προμηθευόμενοι token P2PS
βοηθάτε στην αύξηση του
οικονομικού οικοσυστήματος
χτισμένο γύρω από την ασφαλή
peer-to-peer χωρίς παρεμβολές
πλατφόρμα επικοινωνίας. Βοηθάτε
στην κατασκευή ενός εξαιρετικά
ασφαλούς και ισχυρού δικτύου
χωρίς παρεμβολές συστήματος
επικοινωνιών με ταχύτερη
επεξεργασία και διαρκή καταγραφή
των συναλλαγών. Αυτή η διαδικασία
βελτιστοποιεί τις οικονομικές
ενέργειες σε αποτελεσματικές και
εξαιρετικά ασφαλείς διαδικασίες.

Ο όγκος της αγοράς των token
P2PS έχει άμεση επίδραση στον
όγκο των συναλλαγών που
εξυπηρετεί το οικοσύστημα. Τελικά
περισσότεροι online έμποροι θα
προσελκύονται στο να
χρησιμοποιήσουν το οικοσύστημα
P2PS ενώ η αξία των token P2PS
που θα κυκλοφορεί θα αυξάνεται,
από το οποίο θα προκύψουν
περισσότερες επιλογές για τους
κατόχους token P2PS για να
προμηθευτούν μια μεγαλύτερη
γκάμα προιόντων και υπηρεσιών
καθώς θα διαφοροποιούμαστε.

Το P2PS είναι ένα ωφέλιμο token για εμπόρους,
συμμετέχοντες και προγραμματιστές για
πρόσβαση χρήση και περεταίρω ανάπτυξη της
ασφαλούς χωρίς παρεμβολές πλατφόρμας.
΄Εμποροι
Οι έμποροι που παρέχουν
ψηφιακές υπηρεσίες, όπως
τα τραπεζικά ιδρύματα, θα
πληρώσουν μια αξιοπρεπή
αμοιβή για να
χρησιμοποιήσουν την
ασφαλή και χωρίς
παρεμβολές Peer-to-Peer
πλατφόρμα συστήματος
επικοινωνίας .

Συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες πρέπει να
αγοράσουν τα token P2PS αντί
για μια παραδοσιακή άδεια για
να χρησιμοποιηθεί στην ασφαλή,
χωρίς παρεμβολές πλατφόρμα.
Το token P2PS επιτρέπει τους
συμμετέχοντες να κρατούν τα
token P2PS για καλύτερα
χρηματικά κέρδη καθώς η αξία
των token P2PS θα αυξάνει
αναπόφευκτα όσο αυξάνουν οι
όγκοι.

Προγραμματιστές
Οι προγραμματιστές θα
πάρουν τα P2PS Token για
να αναπτύξουν και να
προάγουν το ασφαλές και
χωρίς παρεμβολές
πλατφόρμα του συστήματος
επικοινωνιών Peer-to-Peer.
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Αποποίηση Ευθυνών
ΑΥΤΌ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΧΕΟΓΡΑΦΩΝ
Το παρόν έγγραφο είναι για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο και δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο ούτε προσφορά ή
ζήτηση για την πώληση μετοχών ή χρεογράφων στο P2P Solutions Foundation. Κάθε τέτοια προσφορά ή ζήτηση θα
γίνονταν μόνο με εμπιστευτικό μνημόνιο προσφοράς και συμφώνως με τους ισχύοντες τίτλους και άλλους νόμους.
Καμία από τις πληροφορίες ή αναλύσεις που παρουσιάζονται δεν προορίζεται για να αποτελέσει τη βάση οποιαδήποτε
απόφασης επένδυσης και δεν προβλέπονται συγκεκριμένες συστάσεις. Συνεπώς, το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί
επενδυτική συμβουλή ή συμβουλή ή πρόσκληση για επένδυση για οποιαδήποτε χρεόγραφα. Το παρόν έγγραφο δεν
αποτελεί μέρος του και δεν πρέπει να θεωρείται ως οποιαδήποτε προσφορά προς πώληση ή εγγραφή ή πρόσκληση
για προσφορά αγοράς ή εγγραφής σε τίτλους ούτε πρέπει να αποτελεί τη βάση ή μέρος αυτού ή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή δέσμευση. Το P2P Solutions Foundation ρητώς
απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν
άμεσα ή έμμεσα από: (i) σχετικά με οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται σε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό
έγγραφο, (ii) σε οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη ή ανακρίβεια σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ή (iii) οποιαδήποτε
ενέργεια προκύψει από αυτήν. Αυτή ή πληροφοριακή βάση αποτελεί περιγραφή της λειτουργικότητας του Token P2PS
και της χρήσης των Token P2PS για πρόσβαση στις ασφαλείς και χωρίς παρεμβολές πλατφόρμες συστημάτων
επικοινωνίας Peer-to-Peer που χρησιμοποιούνται στην Κυβέρνηση & Άμυνα, Ψηφιακή Εκπαίδευση & Παράδοση,
Ιατρική & Φαρμακευτική , Τράπεζες & Χρηματοοικονομικά και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς.

