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Mã thông báo chính thức của sàn giao dịch Biсonomy
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Giới thiệu về BIT
Biconomy Token (BIT) là mã thông báo gốc của sàn giao dịch tiền điện tử
-

Biconomy.com.
Nó là một tài sản kỹ thuật số phi tập trung dựa trên Chuỗi thông minh Binance và tuân thủ
BEP20.
Vì đây là mã thông báo của cộng đồng của chúng tôi và được tạo ra vì lợi ích cộng đồng,
chúng tôi đảm bảo rằng cộng đồng của chúng tôi có điều kiện và hoa hồng thuận lợi nhất để
chuyển Mã thông báo BIT.
Giá trị của BIT một phần phụ thuộc vào danh tiếng của sàn giao dịch tiền điện tử Biconomy,
nhưng các yếu tố khác cũng có tác động.
Lý do tạo ra mã thông báo BIT là mong muốn tăng cường sự tham gia của mọi người trong việc sử
dụng sàn giao dịch, mang đến cho cộng đồng quốc tế của sàn giao dịch quyền tự do tham gia vào
cuộc sống của sàn giao dịch và các hoạt động của nó, đồng thời nhận tiền thưởng. cho điều này.
Mã thông báo BIT là một ví dụ về tiền tệ của nền kinh tế của các công ty và doanh nghiệp trong
tương lai, trong đó mỗi người dùng sẽ là người ra quyết định và bỏ phiếu cho những sáng kiến có lợi
cho cá nhân anh ta - cuối cùng là cho đa số.
Có mã thông báo riêng cho phép Biconomy xây dựng chiến lược tiếp thị linh hoạt để thu hút người
dùng mới và phát triển hơn nữa nền tảng của mình.
Một chức năng chính của mã thông báo là giảm hoa hồng cho các hoạt động giao dịch trên sàn
giao dịch, thường được thanh toán từ ví của người dùng. Tuy nhiên, mã thông báo có nhiều hơn nữa
để cung cấp. Sử dụng BIT, người dùng có thể mua các gói trạng thái VIP hàng tháng để được giảm
giá phí giao dịch. Chủ sở hữu mã thông báo có quyền bỏ phiếu về các quyết định trao đổi, có thể
nhận phần thưởng tiền điện tử cho các giao dịch mua lại theo mùa và cũng có quyền truy cập sớm
vào e đặc biệt.
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Giới thiệu về Biconomy Exchange
Biconomy Exchange được thành lập vào năm 2019 và có trụ sở chính tại Canada. Sàn giao
dịch đã nhận được đủ đầu tư cho sự phát triển từ các Quỹ Blockchain Bắc Mỹ, BigOne và
các tổ chức nổi tiếng khác. Biconomy tiếp tục được hỗ trợ bởi các Quỹ và do đó, Biconomy
có thể đầu tư vào các dự án rất hứa hẹn trên thị trường.
Nó có giấy phép tài chính của Sàn giao dịch Canada, giấy phép MSB của Hoa Kỳ và đã mở
đồng đô la Canada, Euro, Thẻ tín dụng và các kênh gửi tiền tệ fiat khác.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng giao dịch Giao ngay cổ điển, giao dịch OTC, giao dịch
Ký quỹ đang phát triển và giao dịch Hợp đồng tương lai.
Đối với các dự án, chúng tôi cung cấp dịch vụ liệt kê các tài sản kỹ thuật số của bạn trên
nền tảng của chúng tôi, đầy đủ các dịch vụ tiếp thị và PR, tư vấn và hỗ trợ đầy đủ ở tất cả
các giai đoạn trong vòng đời dự án của bạn.
Chúng tôi cũng cung cấp các điều khoản hợp tác đặc biệt và thuận lợi cho các khách hàng
doanh nghiệp khác - các nhà giao dịch định lượng, quỹ và nhóm - tỷ lệ hoa hồng và phần
thưởng đặc biệt đang chờ bạn trên Biconomy.

Từ trụ sở chính của chúng tôi ở Canada đến các văn phòng của chúng tôi ở Hàn Quốc,
Nhật Bản, Nga và Vương quốc Anh, chúng tôi hiện đang cung cấp trải nghiệm giao dịch
chuyên nghiệp và an toàn cho hơn 300 nghìn nhà giao dịch tiền điện tử đã đăng ký trên
khắp thế giới.
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BIT Tokenomics
Tổng số phát hành BIT: 1.000 tỷ BIT Token
Đội ngũ kỹ thuật: 20%
5% sẽ được mở khóa một năm sau khi trực tuyến, và phần còn lại sẽ được phát hành sau bốn
năm.
Những khoản tiền này sẽ được sử dụng để phát triển các sản phẩm mới trên sàn giao dịch nhằm
mang lại lợi nhuận và giao dịch thoải mái hơn cho người dùng của chúng tôi.
Khuyến mại tiếp thị: 6%
Token không có khóa, vì nhu cầu tiếp thị là không đổi. Các quỹ được chi tiêu khi cần thiết theo
quyết định của nhóm trao đổi.
Nhà đầu tư sớm: 10%
5% được mở khóa sau 6 tháng,
5% được mở khóa sau 12 tháng
Những mã thông báo này dành cho các nhà đầu tư ban đầu, nhà đầu tư chiến lược và quỹ.
Nhóm khai thác thanh khoản: 64%
Đây là những mã thông báo của bạn - cộng đồng thân mến! Bạn có thể mua chúng bất cứ lúc nào!
Hợp đồng BIT: https://bscscan.com/token/0xc864019047b864b6ab609a968ae2725dfaee808a
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BIT Utilities
Chúng tôi muốn chủ sở hữu mã thông báo BIT có lợi ích trực tiếp từ việc làm việc với sàn
giao dịch Biconomy, do đó chúng tôi cung cấp các tiện ích sau của mã thông báo BIT, cho
phép nó trở thành một tài sản ổn định và đáng tin cậy.

Đối với phí hoạt động giao dịch tiền tệ của sàn giao dịch Biconomy, 50% sẽ được sử dụng
để mua lại và đốt các mã thông báo BIT - điều này sẽ hạn chế lạm phát và 50% sẽ được
phát trực tuyến cho chủ sở hữu mã thông báo dưới dạng USDT;
Chủ sở hữu mã thông báo BIT sẽ có các điều kiện hoa hồng giao dịch đặc biệt trên sàn giao
dịch Biconomy, điều này sẽ phụ thuộc vào số lượng mã thông báo được giữ.
Việc nắm giữ mã thông báo BIT mang lại cơ hội nhận được cổ phần của các dự án
blockchain chất lượng cao do Quỹ Biconomy đầu tư, giảm ngưỡng cho người dùng tham
gia vào khoản đầu tư cấp đầu tiên;
Phần hợp đồng: Biconomy dự kiến ra mắt phần hợp đồng vào quý 4 năm 2021 và phần thu
nhập tương ứng sẽ được sử dụng để mua lại và đốt BIT
Trường hợp sử dụng kế hoạch tiếp theo: BIT sẽ được áp dụng cho chuỗi thông minh, DEX,
NFT và các sản phẩm tiềm năng khác của Biconomy
BIT áp dụng mô hình giảm phát: mỗi giao dịch tính thuế 6%, 4% trong số đó được chuyển
đến địa chỉ lỗ đen để tiêu hủy và 2% được phân bổ vào ví bằng tiền tệ.
Chúng tôi quan tâm đến tính thanh khoản và bảo mật của các giao dịch, do đó, Để ngăn
chặn các giao dịch độc hại, giới hạn giao dịch trên PancakeSwap không được vượt quá 5 tỷ
BIT, tức là 0,5% tổng số mã thông báo.
Với sự ra đời của mã thông báo BIT trên các sàn giao dịch khác, tình hình sẽ thay đổi và tỷ
trọng BIT được giao dịch sẽ tăng lên.
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Tại sao bạn cần mã thông báo BIT?
Khi có nhiều người tham gia vào giao dịch tiền điện tử hơn, Biconomy sẽ được hưởng lợi và phát
triển cùng với ngành. Nó cũng cung cấp một chương trình trung thành và phần thưởng hấp dẫn
sẽ giúp định vị tốt trong ngành trao đổi tiền điện tử ngày càng cạnh tranh.
Quyết định tạo mã thông báo của riêng mình đã dẫn đến sự gia tăng vốn hóa của sàn giao dịch.
Mã thông báo cũng giúp khuyến khích người dùng trung thành với nền tảng bằng cách cung cấp
cho họ những lợi thế độc quyền thông qua các chức năng khác nhau của nó.
Trao đổi Biсonomy nhằm mục đích tăng trưởng đáng kể và mã thông báo BIT sẽ là chỉ báo trực
tiếp cho sự thành công trong tăng trưởng của công ty. Do đó, tất cả chủ sở hữu mã thông báo
BIT sẽ là người tham gia và chứng kiến sự tăng trưởng và phát triển của sàn giao dịch của chúng
tôi.
Nhiều sàn giao dịch đã tạo ra mã thông báo của riêng họ, nhưng chúng không tham gia vào vòng
đời của sàn giao dịch theo bất kỳ cách nào và không có hệ sinh thái và tiện ích của riêng mình.
Mã thông báo BIT có rất nhiều ứng dụng và chúng tôi sẽ không ngừng làm việc để tăng các lĩnh
vực mà mã thông báo sẽ được sử dụng.
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Thank You!
Tham gia với chúng tôi

https://t.me/Biconomy_Global

https://twitter.com/Biconomy_Global

https://www.facebook.com/BiconomyGlobal
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https://medium.com/@BiconomyGlobal

