NASZ TOKEN REWOLUCJONIZUJE WYPŁATY,
PRZELEWY I WYMIANĘ KRYPTOWALUT / GOTÓWKI

Po lekturze naszego raportu zyskają Państwo całkiem inne spojrzenie na wypłaty
kryptowalutowe / gotówkowe oraz międzynarodowe przelewy pieniężne!

Dzięki unikalnemu terminalowi
POS marki Wanda Exchange,
prowadzimy transakcje w
kryptowalucie, ale jesteśmy
opłacani we FIAT.

Nie mam pojęcia o
Bitcoinach, ale mimo to
mogę je zaakceptować w
biznesie

Możemy płacić
Bitcoinami?
Chcemy inwestować za
pomocą kryptowalut!

Chcę
kupić mieszkanie
za kryptowaluty,
czy to możliwe?

Nie ma problemu!
Ty płacisz w Krypto – my
dostajemy FIAT :)

ŁĄCZYMY TRADYCYJNE FINANSE Z
KRYPTOWALUTAMI, A LUDZI Z KRYPTOWALUTAMI
Z LUDŹMI BEZ KRYPTOWALUT.
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Nasz raport ma na celu ukazanie dynamiki świata kryptowalut
przez pryzmat naszego tokena Wanda i jego systemu POS.

STRESZCZENIE
		

Wanda Exchange
WE
888,888,888 WE
121,392,810.00 WE
8
Binance Smart Chain (BEP-20)
Pancakeswap.finance

Celem naszej firmy jest zrewolucjonizowanie sposobu, w jaki
ludzie dokonują płatności w zglobalizowanej gospodarce.
Wanda jest wiodącą firmą zajmującą się płatnościami
kryptowalutowymi w Tajlandii. Inwestorzy otrzymują
wynagrodzenie w swojej lokalnej walucie, jednocześnie
uzyskując dostęp do globalnych możliwości biznesowych.
W naszym portalu Crypto/Cash mogą Państwo wybrać
najbliższy kantor lub hotel (z licencją na wymianę), gdzie
można wysłać kryptowalutę i odebrać gotówkę w ciągu kilku
minut. Wszystko zostało zaprojektowane tak, aby zwiększyć
Państwa wygodę.

Nasz raport ma na celu zapewnienie, że nasi klienci i
potencjalni inwestorzy mają jasny wgląd w nasz token,
system POS, plan rozwoju, kluczowe funkcje usług i
nasze unikalne cechy oferty.

WE
TOWER
& WE CONNECT

Grupa Wanda z czasem ewoluowała, aby wyłonić się jako jeden z
wiodących prekursorów usług biznesowych i transakcji opartych
na kryptowalutach w niemal każdym sektorze gospodarki,
obejmujących każdy produkt i każdą usługę.

NIE SPRZEDAJEMY ŻADNYCH MONET!
PRZYJMUJEMY - WYMIENIAMY WYPŁACAMY
TYLKO W LOKALNEJ WALUCIE!
Nasza firma już osiągnęła sukces w sektorze nieruchomości,
jednocześnie zajmując się kwestiami połączenia Bitcoin/
Crypto z głównym nurtem świata korporacyjnego w Tajlandii.
Celem naszej firmy jest również budowanie świadomości na
temat wolności finansowej, jaką ludzie mogą osiągnąć, jeśli
wprowadzą do swojego biznesu transakcje cyfrowe i oparte
na kryptowalutach.
Naszej firmie udało się połączyć tradycyjne bramki pieniężne
FIAT z kryptowalutami, aby opracować unikalną usługę z
osobami pragnącymi niekryptowalutowych opcji płatności.
Nasza firma konsekwentnie działa na rzecz rozwoju naszego
tokena Wanda, który zostanie wprowadzony na rynek w III
kwartale 2021 roku. Dzięki naszym zintegrowanym POS,
klienci będą mogli korzystać z rabatów podczas używania
WE do płatności lub wypłat gotówki FIAT.
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Brak bezpośredniego
połączenia z bramkami FIAT w
obecnych systemach POS

Brak wiedzy na temat
Kryptowalut u większości
ludzi (szacunkowo 98 %)

Zwiększone i wysokie
opłaty transakcyjne dla
kryptowalut

Większość klientów
nie ma wsparcia
prawnego

Od pierwszej chwili pojawienia się kryptowalut najgorętsze
dyskusje toczyły się wokół pytania: «Jak połączyć ludzi,
którzy używają kryptowalut z tymi, którzy ich nie używają?».
Kiedy wysyłają Państwo kryptowalutę do znajomego, musi
on posiadać portfel lub konto na gieldzie kryptowaluyowej.
Kiedy płacą Państwo za coś kryptowalutą, sprzedawca musi
wierzyć w kryptowalutę, ponieważ większość systemów POS
przechowuje monety bezpośrednio w portfelu. Crypto.com
szacuje w swoim ostatnim raporcie, że około 2% światowej
populacji używa obecnie kryptowalut (106 milionów ludzi).
Kwestie bezpieczeństwa i czasochłonny proces dokonywania
transakcji (zwłaszcza brak «know-how») były głównym
powodem obaw klientów. Wraz z rosnącą popularnością
kryptowalut, ludzie chcą handlować kryptowalutami. Chętnie
wysyłają je do swoich partnerów biznesowych i przyjaciół
jako środek płatniczy na całym świecie. Jednak ze względu
na ograniczenia kryptowalut, nie jest możliwe bezpośrednie
przeliczenie kryptowalut na inną lokalną walutę.
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Osoby bez wiedzy o
kryptowalutach mogą
zaakceptować płatności

Pomoc prawna przy
zakupie nieruchomości
albo przy inwestycjach

Rozwiązania online w zakresie wymiany kryptowalut
/ gotówki, aby odebrać WE lub inne kryptowaluty
bezpośrednio i natychmiast w gotówce w kantorach,
bankomatach lub hotelach (z licencją na wymianę)

Oferujemy bezpieczne możliwości przeprowadzenia
transakcji dla sklepów i małych przedsiębiorstw w
Tajlandii i szybko rozszerzamy nasze usługi na całym
świecie

Unikalne rozwiązanie POS z
bezpośrednim połączeniem
do bramek FIAT
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Wanda Group znalazła rozwiązanie tego problemu dzięki
swojemu systemowi POS, który jest połączony z regulowaną
giełdą kryptowalut w Tajlandii.

Z NAMI NIE MUSZĄ PAŃSTWO
ROZUMIEĆ ANI AKCEPTOWAĆ
KRYPTOWALUT

UNIKALNE
NOWOCZESNE
ROZWIĄZANIE
POS OD
WANDA GROUP

Dzięki naszym kanałom płatności, inwestorzy nie muszą sami
rozumieć lub akceptować kryptowalut. Inwestorzy mogą
łatwo otrzymać zapłatę w lokalnej walucie poprzez przelew
bankowy. Jak terminal kart kredytowych, ale znacznie
szybciej do odbioru FIAT bez opłat dla inwestorów.
Obecnie nasze rozwiązanie jest wykorzystywane głównie w
sektorze nieruchomości i inwestycji ze względu na wysokie
opłaty związane z blockchainem. Wanda Token ma na celu
rozwiązanie tego problemu. Ma umożliwić dokonywanie
niewielkich płatności w sektorze detalicznym i hotelarskim.
Nasz terminal POS może być podłączony do dowolnej
partnerskiej giełdy kryptowalut na całym świecie i znajduje
się obecnie w trakcie procesu patentowego.

NISKIE KOSZTY
TRANSAKCJI
ZERO OPŁAT ZA
BLOCKCHAIN

CAŁKOWICIE
BEZPIECZNE
I LEGALNE!
PROSTA WYMIANA
KRYPTOWALUT NA FIAT
NATYCHMIASTOWE
PŁATNOŚCI

CENA KRYPTOWALUT
JEST GWARANTOWANA
PRZEZ 15 MINUT

Po dwóch latach rygorystycznego rozwoju i udoskonalania,
jesteśmy gotowi do wprowadzenia na rynek pierwszego na
świecie systemu POS / gotówka. Dzięki naszemu systemowi
oferujemy proste rozwiązanie dla wysokonakładowych
inwestycji na lokalnym rynku nieruchomości. Teraz mogą
Państwo wykorzystać kryptowaluty na inwestycje lub codzienne
życie!

UZYSKAJCIE PAŃSTWO ZNIŻKĘ ZA
KAŻDĄ PŁATNOŚĆ PRZEPROWADZONĄ
PRZEZ WANDA POS ZA POMOCĄ
NASZEGO TOKENA WE
Oferujemy rozwiązanie POS, które ułatwia lokalnym
inwestorom dokonywanie transakcji w Bitcoin i innych
kryptowalutach. Klienci korzystają z pomocy prawnej naszych
prawników w trakcie procesu sprzedaży i inwestycji. Wszystko
to sprawia, że Wanda Group jest najbardziej zaufanym
dostawcą usług płatności kryptowalutowych w Tajlandii.

TRANSFER
MIĘDZY BANKAMI
ZWYCZAJNE
TRANSAKCJE FIAT

2-5 dni
WYSOKIE KOSZTY
TRANSAKCJI

TRANSFER PRZEZ NASZ SYSTEM
CRYPTO-POS DO BANKU
BTC | ETH | USDT
NA WALUTĘ LOKALNĄ*

WE TOKEN
NA WALUTĘ LOKALNĄ**

20 min.

10-30 sek.

NIŻSZE KOSZTY
TRANSAKCJI

PRAWIE 0% KOSZTÓW
TRANSAKACJI

+ RABATY
* Zawsze oferujemy TAKIE SAME LUB LEPSZE KURSY NIŻ BINANCE.
** Wraz z uruchomieniem tokena Wanda, mniejsze firmy będą mogły akceptować kryptowaluty z NISKIMI
OPŁATAMI TRANSAKCYJNYMI, dzięki czemu kryptowaluta stanie się dostępna dla wszystkich. Nasze
nadchodzące inteligentne systemy blockchain oparte na sztucznej inteligencji oferują szczególne korzyści
zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego. Dla sprzedawców: nasza inteligentna sztuczna inteligencja
będzie w stanie natychmiast zidentyfikować najlepsze wymiany, przy minimalnych opłatach transakcyjnych,
co pozwoli im zaoszczędzić pieniądze. Dla kupujących: będą mogli podejmować mądre decyzje o tym, kiedy
sprzedać kryptowaluty, aby osiągnąć maksymalny zysk.

CRYPTO

Mamy duży popyt na nasze terminale, a w planie mamy co
najmniej 1000 terminali do końca tego roku.
NA PONAD 10 TYSIĘCY TERMINALI
DO JESIENI 2022.

NA KAŻDYM TERMINALU
BĘDĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z
RABATU, JEŚLI ZAPŁACĄ PAŃSTWO
W WE ZAMIAST W INNYCH
OFEROWANYCH WALUTACH.
Dzięki naszemu rozwiązaniu wewnętrznego portfela,
płatności mogą być dokonywane natychmiastowo i bez
opłat za blockchain. To zmieni rynek i pozwoli nawet małym
firmom legalnie akceptować Bitcoin, Ethereum i inne monety
o wysokich opłatach transakcyjnych.

FIAT

Najbardziej wyróżniającą cechą jest to, że inwestorzy
otrzymują wynagrodzenie w lokalnej walucie bezpośrednio
na swoje konto bankowe w ciągu kilku minut.

WANDA
EXCHANGE
TOKEN
SYMBOL: WE

Przy każdej płatności lub przelewie za pomocą WE, otrzymają
Państwo zniżkę w porównaniu z innymi kryptowalutami.
Wszystko dzięki naszej najnowocześniejszej technologii
sztucznej inteligencji.

WE TOKEN JEST UNIKALNY!
ŁĄCZYMY LUDZI Z KRYPTOWALUTAMI
Z LUDŹMI BEZ KRYPTOWALUT!
Z naszymi planami ekspansji, aby zaoferować usługi w wielu
innych krajach w najbliższej przyszłości, każdy będzie mógł
wysłać WE za pośrednictwem naszej platformy. Przyjaciel,
krewny lub partner biznesowy, który je otrzymuje, może po
prostu odebrać gotówkę w pobliskim kantorze.

DLACZEGO WE JEST PRZYSZŁOŚCIĄ

Poprzez token o wysokiej użyteczności zamierzamy
zrewolucjonizować system płatności w wielkim stylu. Aby
uczynić je szybszymi, tańszymi i bardziej opłacalnymi.
Dzięki wprowadzeniu naszego napędzanego przez sztuczną
inteligencję rozwiązania blockchain, WE Token staje się
liderem rynku dla małych i dużych transakcji, ponieważ opłaty
za blockchain są prawie nieistotne. Dzięki temu jest to jedna
z najbardziej przystępnych opcji transakcji.
Prawdziwy przypadek użycia naszego tokena przejawia się w
fakcie, że ponad 100.000+ luksusowych nieruchomości jest
teraz na sprzedaż za pośrednictwem Bitcoin. Oczekuje się,
że liczba ta znacznie wzrośnie, a większość tych transakcji
będzie odbywać się w kryptowalutach. Obie strony, kupujący
i sprzedający, skorzystają na użyciu naszego tokena. To czyni
nas jednym z najbardziej istotnych tokenów przyszłości.

GIEŁDA
ONLINE
KRYPTO-FIAT

Naszym celem jest oferowanie naszych usług wymiany
online na całym świecie. Możesz więc wysłać swoje WE i
wszystkie inne monety za pośrednictwem naszej platformy
internetowej. Do każdego, w dowolnym miejscu na świecie,
przy minimalnych opłatach transakcyjnych. Dzięki temu
koncepcja decentralizacji zostanie przeniesiona do świata
rzeczywistego, w którym nie są potrzebne różne waluty.
Wystarczy trzymać nasz WE Token i można go wypłacić w
FIAT w dowolnym miejscu na świecie!

WYPŁACAJ GOTÓWKĘ ZA POMOCĄ
WE-TOKENA W DOWOLNYM MIEJSCU
Jeśli są Państwo w podróży, mogli mieć Państwo problemy
z dostępem do usług bankowych i problemy z wymianą
pieniędzy. Wraz z wprowadzeniem WE Token, wszystko to
się skończyło. Dzięki zdecentralizowanemu tokenowi, który
można wymienić w formie lokalnej gotówki FIAT w dowolnym
miejscu na świecie!
W podróży mogą Państwo wymienić kryptowaluty na
lokalną walutę w najbliższym kantorze lub w dowolnym
uczestniczącym w programie hotelu po przybyciu na miejsce.

Na naszej platformie są Państwo w stanie wysyłać swoje
kryptowaluty i odbierać gotówkę przy najbliższej okazji.
Wymiana kryptowalut na gotówkę jeszcze nigdy nie była tak
łatwa jak teraz dzięki naszemu systemowi!
Wszystko dzięki naszym wysoce profesjonalnym
programistom-ekspertom, którzy są zaangażowani w
upraszczanie Państwa transakcji pieniężnych.

1.

Wejdź na naszą platformę

2.

Wybierz najbliższy kantor, bankomat
lub hotel, aby odebrać gotówkę

3.

Wprowadź kwotę pieniędzy, którą
chcesz pobrać

4.

Zeskanuj kod QR i wyślij kryptowalutę

5.

Pieniądze są gotowe do odbioru w
kantorze, bankomacie lub hotelu

GIEŁDA
WYMIANY
WALUT
OFFLINE

Obecnie współpracujemy z kilkoma kantorami wymiany walut,
które instalują nasz najlepszy w swojej klasie system POS.
Ludzie są teraz w stanie wypłacić swoje WE i inne kryptowaluty
za gotówkę w większości kantorów w Tajlandii.

ŁATWO WYMIEŃ SWOJE WE NA
GOTÓWKĘ - GDZIEKOLWIEK!
Dzięki naszemu szybko rozwijającemu się modelowi
biznesowemu, dążymy do rozszerzenia naszych usług na
większość krajów na całym świecie. W najbliższych latach stanie
się to silną linią wsparcia dla niebywałego wzrostu naszego
tokena.

Świat kryptowalut ma całkowitą kapitalizację rynkową w wysokości
$2,273,051,328,649 na dzień 1 maja 2021.
Natomiast rynek gotówki FIAT jest wciąż bardziej wartościowy i aktywny.
Naszym celem jest połączenie tych dwóch rynków. Osiągnij prostszy,
szybszy i tańszy system dla wszystkich na całym świecie, z kryptowalutami
lub bez nich. aWysyłaj kryptowaluty i odbieraj płatności gotówkowe lub
wypłaty gotówki na całym świecie.
Korzystaj z WE, aby uzyskać rabaty za pośrednictwem naszego
terminala POS, za pomocą przelewów kryptowalutowych / pieniężnych
oraz u naszych partnerów inwestycyjnych / nieruchomościowych na
całym świecie. W najbliższej przyszłości zbudujemy nasze własne
rozwiązanie blockchain dla natychmiastowych, darmowych płatności
międzynarodowych.
Nasze rozwiązanie blockchain jest zasilane przez najlepsze w swojej klasie
technologie. Przynosi natychmiastowe korzyści zarówno kupującym,
jak i sprzedającym. Oszczędzają oni znaczne kwoty na opłatach za
transfer pieniędzy i opłatach transakcyjnych. Wszystko dzięki naszemu
wizjonerskiemu zespołowi, WE będzie tokenem wysokiej użyteczności, a
raczej «TOKENEM PRZYSZŁOŚCI!».
Z naszą pomocą, tajski rynek nieruchomości kryptowalutowych staje się
jednym z największych na świecie. Inwestorzy na całym świecie uwielbiają
pomysł, że mogą «zaparkować» swoje kryptowaluty w inwestycjach w
nieruchomości, gdy ceny są wysokie. Dzięki naszemu wsparciu prawnemu
pomagamy klientom w trakcie całego procesu. W tym w uzyskaniu TT3/
FET w celu zarejestrowania mieszkania na ich nazwisko.

WANDA TOKEN PRICE

AKTUALNA
DOMINACJA
WANDA GROUP
NA RYNKU
USE OF OUR SERVICE / USERS

Współpracujemy z deweloperami, agentami nieruchomości i
innymi usługodawcami. Pomagamy im przyjmować płatności
w bitcoinach, jednocześnie dostarczając im FIAT. Dzięki
rosnącej liczbie partnerów mamy obecnie 100.000+ transakcji
nieruchomości, które mogą być sprzedawane w kryptowalucie.
Wszystko to sprawia, że jesteśmy wiarygodnym partnerem w
długoterminowych relacjach, które zapewniają, że nasz token
ma wysoki wolumen przypadków użycia, co czyni go tokenem o
wysokiej użyteczności.
Nie będzie niesprawiedliwym stwierdzenie, że to MY jesteśmy
«TOKENEM PRZYSZŁOŚCI». Jesteśmy jedynym dostawcą usług
płatności kryptowalutowych na rynku, który ma już nad tym
kontrolę. Pozwoli nam to przekroczyć planowany cel opanowania
95% rynku płatności kryptowalutowych o wysokiej wartości.
Ponieważ nasz token ma wysoki priorytet, oferujemy specjalne
zniżki i oferty, kiedy ludzie płacą za te usługi naszym WE TOKENEM.
To sprawia, że WE jest tokenem o wysokiej użyteczności, który
ma niezastąpione miejsce w przyszłości kryptowalut. Obecnie
jesteśmy jedynymi, którzy obsługują rynki nieruchomości i dóbr
luksusowych na całym świecie. Mamy gigantyczne przejęcia
rynku. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym i wysoce
stabilnym tokenem z potencjałem do generowania wykładniczych
zysków.

INWESTYCJE

W NIERUCHOMOŚCI

Jeśli planują Państwo zainwestować duże kwoty na rynku
tajskim, zawsze jesteśmy do dyspozycji, aby doradzić Państwu
w zakresie kroków prawnych, które należy podjąć. Mamy
wysoko wykwalifikowany, ekspercki zespół prawników, którzy
pomogą Państwu podjąć najlepsze decyzje, przedstawiając
najlepsze rekomendacje i rozwiązania dla Państwa.

OTWIERAMY DRZWI DO NOWYCH
MOŻLIWOŚCI!
Usługi prawne i rabaty obowiązują przy korzystaniu z WE
TOKEN. Jest to bardzo korzystne dla naszych klientów.
Nasi eksperci prawni pomogą Państwu w całym procesie
inwestycyjnym, czyniąc go łatwiejszym, wygodniejszym i
tańszym. Wraz z rozszerzeniem naszych usług w najbliższej
przyszłości, klienci będą mogli płacić w kryptowalutach w
większości biur nieruchomości w Tajlandii.

Oferujemy usługę przyjmowania
kryptowalut i otrzymywania zapłaty
w tajskich bahtach. Jest to pierwsze
tego rodzaju rozwiązanie, które
rewolucjonizuje sposób, w jaki ludzie
postrzegają kryptowaluty.
Umożliwiamy klientom wymianę ich
kryptowalut na nieruchomości w całej
Tajlandii z najlepszymi zwrotami.
Udzielamy
niezbędnych
porad
prawnych zgodnie z zachowaniem
wszelkich przepisów i praw lokalnych.
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Innym powodem wielkiego sukcesu naszego tokena jest to,
że zdecentralizowane kryptowaluty umożliwiają wysoce
poufne transakcje. Gdzie tylko obie strony są świadome tego,
co jest przekazywane bez ingerencji rządu. To sprawia, że
kryptowaluty są najlepszym medium dla dużych inwestorów i
ludzi biznesu do przeprowadzania transakcji przy zachowaniu
pełnej prywatności danych.
Według niedawnego badania, 67% wszystkich dużych
inwestorów postrzega kryptowaluty jako bezpieczny sposób
ochrony swoich danych. Zwiększa to udział rynku kryptowalut
w całkowitych płatnościach do 25% do 2027 r. Ponieważ
jesteśmy jedynym tokenem użytkowym zaprojektowanym
specjalnie na potrzeby transakcji na dużą skalę, będziemy
pierwszym wyborem takich inwestorów!
Inwestycja w nasz token okaże się jedną z najlepszych
inwestycji w Państwa życiu!

Planujemy wprowadzić nasze własne rozwiązanie blockchain
ze zintegrowaną sztuczną inteligencją, aby lepiej zrozumieć
rynek i uzyskać najlepsze kursy wymiany walut dla naszych
klientów. W oparciu o nowo wypracowany konsensus, chcemy
zaoferować najlepsze stawki dla wszystkich. Pomagamy
naszym partnerom zdominować ich branże. Pomagamy im
zwiększyć marżę zysku poprzez znaczne obniżenie opłat i czasu
transakcji.

PLATFORMA
NASZYM CELEM JEST OFEROWANIE
WANDA
PAŃSTWU NAJLEPSZYCH KURSÓW
We plan to launch our own blockchain solution with integrated AI to
understand
the
market
better
and
to
get
the
best
exchange
rates
for
our
BLOCKCHAIN
customers. Based on a newly developed consensus – we want to offer
best rates for everyone.

Akceptowanie płatności kryptowalutowych pomaga naszym
partnerom zyskać globalną rozpoznawalność bez ograniczania
się do rynku tajskiego. To otwiera drzwi do globalnej ekspansji,
czyniąc nas bardzo godną zaufania i niezawodną firmą na rynku
kryptowalut w dłuższej perspektywie.

We are working with several advisors to set up our own blockchain for
pracujemy
wieloma konsultantami
smart money transfers/withdraws of Obecnie
the future.
Thez integrated
AI will nad stworzeniem
naszego własnego
blockchaina
dla
inteligentnych przelewów/
detect if a payment should be sold immediately
or wait
for a few
minutes
wypłat pieniężnych przyszłości. Nasza zintegrowana sztuczna
to be converted, to guarantee the best
rates for
customers.
inteligencja
wykryje,
czy płatność powinna zostać sprzedana
natychmiast, czy też poczekać kilka minut na konwersję, aby
zagwarantować
najlepszeto
ceny
klientów.
we plan to switch
ourdlaown
AI

After all BEP-20 Token are issued,
blockchain solution, which will be then
already
“trained”
to
participate
Po wyemitowaniu wszystkich tokenów BEP-20, przejdziemy
in the worldwide money transfer market.
na nasze własne rozwiązanie AI blockchain, które będzie już

wtedy «przeszkolone» do uczestnictwa w globalnym rynku
transferów pieniężnych.

KUPUJĄCY

Zdecentralizowana waluta, która wg upodobania można wypłacić w każdej części
świata, bez zmartiweń związązanych z wymianą walut.

Wysoko
Skalowalne

Technologia AI
zapewnia wysokie zyski

Tańsze i szybsze niż
tradycyjne finanse

Globalna ekspozycja względem sprzedacjących, którzy znajdują się wszędzie na
świecie!

SPRZEDAJĄCY

FUNDACJA
WANDA
NON-PROFIT

Fundacja Wanda Non-Profit jest dobrowolnym projektem
Wandy mającym na celu wspierania lokalnej społeczności.
Naczelną zasadą firmy jest «Helping People Live a Better Life»,
zawsze staramy się oddać społeczeństwu jak najwięcej.
Wspieramy domy dziecka i dajemy stypendia osobom, których
nie stać na edukację. Pomagamy lokalnym społecznościom,
oferując możliwości edukacyjne i łącza internetowe w
ubogich regionach.

UMOŻLIWIAMY LUDZIOM LEPSZE
ŻYCIE
Fundacja Wanda Non-Profit otrzymuje część wszystkich
nowo wyemitowanych tokenów, które trafiają bezpośrednio
do fundacji. Pomaga to władzom lokalnym w dystrybucji
pieniędzy do osób, które naprawdę ich potrzebują. Pomaga
to w awansie uboższej części społeczeństwa oraz zmniejszyć
rozwarstwienie społeczne.
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WPROWADZAMY PŁATNOŚCI
KRYPTOWALUTOWE
DO GŁÓWNEGO NURTU
NA CAŁYM ŚWIECIE

Z nami można uzyskać kryptowalutę
bez opłat za blockchain
Oferujemy uniwersalną usługę wymiany
kryptowalut / gotówki dla naszych
klientów na całym świecie. Nieważne,
gdzie jesteś i dokąd chcesz wysłać
pieniądze, wyślij WE TOKEN i odbierz
gotówkę
CORAZ WIĘCEJ LUDZI WCHODZI
DO EKOSYSTEMU KRYPTOWALUT
Przekształcamy świat w GLOBALNĄ
WIOSKĘ, gdzie każdy może handlować
z każdym na całym świecie bez udziału
centralnej instytucji

		

ŁĄCZYMY LUDZI
Łączymy
tradycyjne
finanse
z
kryptowalutami i ludzi z kryptowalutami
z ludźmi bez kryptowalut.
Umożliwiamy wszystkim uczestnictwo we
współczesnym świecie biznesu. Dajemy
lokalnym tajskim firmom możliwość
zaistnienia na rynku globalnym.
Sprawiamy, że płatności są bardziej
efektywne dzięki naszym inteligentnym
blockchainom, które pozwalają zarówno
kupującym, jak i sprzedającym czerpać
zyski poprzez wybór najlepszych giełd i
czasu na sprzedaż naszych tokenów.
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Od momentu pojawienia się Wanda
dokonuje przełomów i szturmem
zdobywa rynek.
Oto istotny wgląd w naszą mapę
drogową, która pozwala zrozumieć,
jak do tej pory prowadziliśmy naszą
działalność i jakie mamy plany na
przyszłość

Naszym celem jest powitanie tysiącznego
inwestora. Następnie zostanie uruchomiona
pierwsza w historii giełda online / gotówka,
która zrewolucjonizuje branżę

Pozyskanie nowych partnerów
w różnych branżach

Wprowadzenie Wanda
POS przez pierwsze
transakcje w kwartale
I roku 2021.

Q4/2021

Q3/2021

Q2/2021

Integracja
wewnętrznych portfeli w
celu natychmiastowych
płatności bez opłat

Wprowadzenie WE-Token

Q2/2022

Q1/2022

Zadbamy o rozszerzenie naszej działalności i
usług na inne kraje. W tej fazie opracujemy
różne strategie

Naszym celem jest rozszerzenie naszej
działalności na kontynenty AMERYKI
PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ, AFRYKI I
EUROPY, w kilku etapach

Q4/2022
Naszym celem jest 50.000
systemów POS i ATM w Azji,
co będzie dużym krokiem w
kierunku globalnej eksploracji.

Q4/2023

Q1/2023

Instalacja dwustutysięcznego systemu POS na
całym świecie, skierowanego na rynek globalny z
naszym własnym rozwiązaniem blockchain

PŁATNOŚCI PRZEZ SYSTEM

ŁĄCZYMY LUDZI

PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI

W naszym systemie płatności są zawsze dokonywane
w lokalnej walucie. Nasz terminal POS automatycznie
przelicza kryptowalutę na żądaną walutę FIAT.

Łączymy osoby nie posiadające wiedzy na temat
kryptowalut, z osobami chcącymi wydać swoje
kryptowaluty w zamian za towary i usługi.

Klient jest obciążany w kryptowalucie, ale sprzedawca
jest zawsze opłacany w FIAT. System może być łatwo
podłączony do dowolnej giełdy kryptowalut na całym
świecie i jest obecnie w trakcie procesu patentowego.

Możesz nawet wysłać kryptowalutę do swoich przyjaciół
lub rodziny w innych krajach, a oni mogą odebrać gotówkę
w pobliskim kantorze!

Dbamy o to, aby jak najlepiej wypromować użytkownika
i jego produkty. Naszym klientom i użytkownikom
WE udzielamy rabatów i prowizji. Inwestorzy zawsze
otrzymują zapłatę bezpośrednio na swoje konto bankowe
w lokalnej walucie w ciągu maksymalnie 2 godzi

PIERWSZY LEGALNY
DOSTAWCA USŁUG WYMIANY

PLATFORMA
PAYBITCOIN.IN.TH

ROZWIĄZANIE INTERNAL
WALLET

Łącząc tradycyjną wymianę walut z kryptowalutami,
ułatwiamy to wszystkim podróżującym.

Dzięki naszej platformie jesteśmy w stanie pokazać
naszym globalnym odbiorcom miejsca, w których mogą
oni używać kryptowalut do płatności lub wypłat gotówki.

Dzięki naszemu rozwiązaniu wewnętrznego portfela,
klienci mogą płacić w dowolnej kryptowalucie bez opłat
za blockchain.

Ułatwiamy życie - przyjedź do Tajlandii i ciesz się życiem
dzięki swojej kryptowalucie!

Nasze
rozwiązanie
umożliwia
natychmiastowe
przetwarzanie nawet niewielkich płatności dla każdego
bez opłat za blockchain!

Trzymaj swoje monety w kryptowalucie. Wymieniaj swoje
monety na lokalne waluty w dowolnym miejscu na świecie.
Nie ma potrzeby korzystania z Western Union lub innych
drogich transferów pieniężnych!

Wanda obecnie buduje bazę lojalnych klientów w
Tajlandii, zanim rozpocznie globalną ekspansję.

NASZA
DYSTRYBUCJA
TOKENÓW

Aby zapewnić stabilność i długowieczność
naszego tokena w przyszłości i zapewnić, że
wygeneruje on pokaźne zyski dla naszych
inwestorów, opracowaliśmy harmonogram
emisji naszego tokena WE i wszystkich
powiązanych
procesów,
które
zostaną
przeprowadzone wraz z udanym wprowadzeniem
produktu na rynek.
Monety będą emitowane w następujących
terminach:

Wanda.Exchange

30%

W ciągu 60 miesięcy

Zespół

5%

W ciągu 60 miesięcy

Marketing

7%

W ciągu 60 miesięcy

Doradcy

5%

W ciągu 60 miesięcy

Sprzedaż

6%

Natychmiast po sprzedaży

Sprzedaż

10%

3 Transze (6-12 m-cy / przerwa)

Airdrop

1%

W ciągu 36 miesięcy

Staking rewards

11%

W ciągu 60 miesięcy

Operacje biznesowe

10%

W ciągu 60 miesięcy

Płynność

10%

Natychmiast

Fundacja non-Profit

5%

W ciągu 60 miesięcy

NASZE ODSTĘPY EMISJI
MONET ZGODNIE Z PLANEM

33.3%

33.3%

33.3%

1 rok

2 rok

3 rok

20%

20%

20%

1 rok

2 rok

3 rok

20%
4 rok

20%
5 rok

ANALIZA
RYNKU
HANDEL KRYPTOWALUTAMI 2021

Tajlandia jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków
kryptowalut w ostatnich latach. W 2021 roku w tym kraju
nastąpił ogromny wzrost handlu kryptowalutami.
Całkowity obrót handlowy w Tajlandii, który obejmuje lokalne
licencjonowane giełdy kryptowalut, został ogłoszony w lutym
2021 r. na poziomie 124 miliardów bahtów (3,96 miliarda
dolarów). W listopadzie było to jeszcze 18 mld bahtów, jak
wynika z danych tajlandzkiej Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd (SEC). Podczas gdy inne rynki przechodziły recesję z
powodu globalnej pandemii, rynek kryptowalut rozwija się
skokowo ze względu na gwałtowny wzrost liczby młodych
inwestorów.

