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P2PS tokens có quỹ
đạo tiềm năng tăng
trưởng cao chỉ thông
qua khách hàng là
eli và isi group

Giá trị Kinh tế
Tích hợp Bảo mật
Hệ thống Thông tin liên lạc

Vấn đề
Bất kể điều gì mà bạn trao đổi kỹ
thuật số với bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu,
không phải là riêng tư theo một tiêu
chuẩn bảo mật nào, bao gồm cả
thông tin trao đổi về bạn được gọi là
mạng công ty nội bộ "riêng tư".

P2PS SOLUTION
P2PS là nền tảng truyền thông kỹ thuật
số không bị can thiệp, gây nhiễu, có
nền tảng đầu tiên trên thế giới được
thiết kế cho mọi người có nhu cầu lưu
trữ và trao đổi dữ liệu kỹ thuật số an
toàn như dữ liệu cá nhân, hồ sơ y tế,
dữ liệu ngân hàng và dữ liệu chính phủ,
giữa các sàn giao dịch kỹ thuật số nhạy
cảm khác. Các nền tảng như vậy ngày
nay đơn giản là không tồn tại..

P2PS
SỨ MỆNH
P2P Solutions Foundation có một sứ
mệnh chia sẻ với ELI và ISI là cam
kết cung cấp các sản phẩm, ứng
dụng và dịch vụ chất lượng cao,
đẳng cấp thế giới cho khách hàng
với mức giá hợp lý và hiệu quả nhất.
Kết hợp những điều điều đó, chúng
tôi dự đoán sẽ đáp ứng mong đợi
của khách hàng bằng cách hiểu các
yêu cầu của khách hàng, theo kịp
các cải tiến mới nhất thông qua
nghiên cứu và bằng cách tham gia
vào các thực tiễn bền vững tốt nhất.

TẦM NHÌN
Các nỗ lực của P2PSF trong việc đạt
được các mục tiêu cá nhân và tập thể
bằng cách:
§ Phát triển mối quan hệ đối tác với tất cả
các bên liên quan và khách hàng, thay
vì chỉ là nhà cung cấp hoặc nhà cung
cấp dịch vụ;
§ Thúc đẩy các thành viên trong nhóm
thông qua các chương trình ưu đãi và
khen thưởng, ngoài việc đối xử với họ
như các đối tác, từ đó đưa ra những
điều tốt nhất cho họ, dẫn đến duy trì
dịch vụ một cách xuất sắc;
§ Thúc đẩy các mục tiêu để làm phong
phú thêm cộng đồng và bảo vệ hệ
sinh thái bảo mật của khách hàng.

CÔNG NGHỆ
CƠ BẢN
Sẽ tập trung cung cấp:
A) Các giao dịch tạo điều kiện
cho các dịch vụ kỹ thuật số
tập trung sử dụng P2PS ở
cấp nền tảng ngang hàng;
B) Dịch vụ phân quyền cho người
dùng P2PS. Một tập hợp các
công cụ nhằm giảm các rào
cản để nắm bắt và tích hợp
với hệ thống P2PS cho tất cả
các bên liên quan;
C) Thực hiện một hệ thống
thưởng P2PS hiệu quả.

P2PS Token là gì?
P2PS TOKEN

P2PS

là một cách cho tất cả các
giao dịch của bạn trên các nền
tảng hệ thống truyền thông
ngang hàng, an toàn và không
bị can thiệp, được phân
quyền, được sử dụng trong
Chính phủ & Quốc phòng,
Giáo dục & Giao hàng, Y tế &
Dược phẩm, Ngân hàng & Tài
chính và các lĩnh vực khác
của công.

là một token tiện ích được xây
dựng trên nền tảng vững chắc
dựa trên các nguyên tắc kinh
doanh cơ bản đã được chứng
minh. P2PS là một phần của hệ
sinh thái kinh tế mới, các bước
giải quyết trong đó được xây
dựng trên mạng Ethereum công
khai chung mà người dùng
tương tác.

P2PS TOKEN
là rất quan trọng cho các giao
dịch trong thế giới thực và
cũng rất cần thiết cho bất kỳ
ai muốn sử dụng bất kỳ dịch
vụ nào của tất cả các nhà
cung cấp, được đăng ký trên
hệ sinh thái P2PS. Token
P2PS sẽ tự nhiên trở thành
phương tiện duy nhất có
được các sản phẩm và dịch
vụ từ tất cả các thương gia
trong hệ sinh thái P2PS.

Tại sao mua P2PS Tokens
Khi bạn mua Token P2PS, là
bạn đang đóng góp trực tiếp
vào nền kinh tế mới đã được
thiết kế vì lợi ích của bạn. Xin
được thông báo rằng bạn
không đầu tư vào một công ty
hay trong việc tạo ra một công
ty hay tập đoàn. Chúng tôi đã
vượt qua các giai đoạn đó và
đang cung cấp tokens tiện ích
P2PS để cuối cùng bạn có thể
sử dụng nền tảng truyền thông
an toàn, không bị can thiệp của
chúng tôi.

Việc mua Token P2PS giúp
phát triển hệ sinh thái kinh tế
được xây dựng xung quanh nền
tảng truyền thông an toàn,
ngang hàng, không can thiệp.
Bạn đang giúp xây dựng một
mạng lưới các hệ thống giao
tiếp không bị can thiệp cực kỳ
an toàn và mạnh mẽ giúp xử lý
nhanh hơn và ghi lại các giao
dịch vĩnh viễn. Quá trình này
cũng sắp xếp hợp lý các hành
động tài chính vào các quy trình
hiệu quả và bảo mật cao.

Khối lượng mua hàng của
P2PS Tokens có ảnh hưởng
trực tiếp đến khối lượng giao
dịch được cung cấp bởi hệ sinh
thái. Cuối cùng, những người
mua trực tuyến sẽ bị thu hút khi
sử dụng hệ sinh thái P2PS vì
giá trị của tất cả các token
P2PS tăng lên; kết quả là sẽ
đưa ra nhiều tùy chọn hơn cho
chủ sở hữu Token P2PS để
mua nhiều sản phẩm và dịch vụ
khác nhau khi chúng tôi đã đa
dạng hóa.

P2PS là một Token Tiện ích dành cho Thương gia,
Người tham gia và Nhà phát triển để Truy cập, sử
dụng và phát triển thêm nền tảng an toàn, không bị
gây nhiễu.
Thương gia
Các thương gia cung cấp
các dịch vụ kỹ thuật số,
chẳng hạn như các tổ chức
ngân hàng, sẽ trả một
khoản phí hợp lý để sử
dụng nền tảng Hệ thống
Thông tin ngang hàng, an
toàn và không bị can thiệp.

Người tham gia
Những người tham gia sẽ mua
các P2PS tokens thay cho giấy
phép truyền thống để sử dụng
trên nền tảng An toàn, Giao tiếp
miễn phí. P2PS tokens cho phép
những người tham gia cũng giữ
các P2PS tokens để có được lợi
ích tiền tệ tốt hơn vì giá trị token
P2PS chắc chắn sẽ tăng lên với
sự gia tăng về khối lượng.

Nhà phát triển

Các nhà phát triển sẽ nhận
được các P2PS tokens để
phát triển liên tục và nâng
cao nền tảng và mạng lưới
Hệ thống Thông tin ngang
hàng, an toàn và không bị
can thiệp.
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Khước từ Pháp lý
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LờI MỜI CHÀO CỔ PHIẾU HOẶC CHỨNG KHOÁN
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành đề nghị hoặc chào bán cổ phần hoặc chứng khoán trong
P2P Solutions Foundation (P2PSF) hoặc bất kỳ công ty liên quan hoặc có liên quan nào. Bất kỳ đề nghị bán cổ phần
hoặc chứng khoán hoặc bất kỳ chào mời như vậy chỉ có thể được thực hiện bởi một bản ghi nhớ hoặc các quy định và
phù hợp với chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác. Không có thông tin hoặc sự phân tích nào được
đưa ra nhằm tạo cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư nào và không có đề xuất cụ thể nào được dự kiến. Theo đó, tài
liệu này không cấu thành tư vấn đầu tư hoặc tư vấn hoặc yêu cầu đầu tư vào bất kỳ sự đầu tư bảo mật nào. Tài liệu
này không cấu thành hoặc tạo thành một phần và không được hiểu là, bất kỳ đề nghị bán hoặc đăng ký, hoặc bất kỳ
lời mời chào mua hoặc đăng ký, bất kỳ chứng khoán nào, cũng không phải lời khuyên hoặc bất kỳ phần nào của nó
hoặc được dựa vào bất kỳ kết nối nào, bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào. P2P Solutions Foundation một cách rõ ràng
từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc hậu quả hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình
thức nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ: (i) phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này hoặc bất kỳ tài
liệu liên quan nào khác, (ii)bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc không chính xác nào trong bất kỳ thông tin nào như vậy hoặc (iii)
bất kỳ hành động nào phát sinh từ đó. Phần thông tin này cấu thành một mô tả về chức năng của Token P2PS và việc
sử dụng Token P2PS để truy cập nền tảng Hệ thống Thông tin ngang hàng, an toàn và không bị can thiệp được sử
dụng trong Chính phủ & Quốc phòng, Giáo dục & Giao hàng, Y tế & Dược phẩm , Ngân hàng & Tài chính và các lĩnh
vực khác của công ty.

