BOLTON COIN (BFCL) STO – LIGHTPAPER
KRIPTO PARA PIYASASI DURUMU

Kriptopara piyasasındaki yatırımcılar bugün birçok zorlukla karşı karşıya kalıyorlar, uzun
vadeli yatırımcılar karlarının buharlaştığını, ticaretinin yüksek risk oluşturduğunu ve
ticarette güçlü bir beceri ve deneyim gerektirdiğini görüyor. Ayrıca madencilik / bulut
madenciliği, uzun vadeli yatırım için güvenli bir alternatif sunmuyor.

Hashflare veya Gigawatt gibi Bitcoin Madencilik firmaları iflas nedeniyle kapanmakta.
Yani uzun süreli yatırımcı olsanızda, madenci olsanızda suanki market koşulları kar elde
etmeyi cok zor hale getirmistir. Yeni bir yaklaşım gerekmektedir.

ÇÖZÜM
Radical “New Approach” to ensure return of investments
BOLTON Coin (BFCL), kripto alanına yatırım yapmak için yeni bir şaşırtıcı, benzersiz
yaklaşım sunuyor. Eko-sürdürülebilir enerji ile BTC kripto madenciliğinin olağanüstü
formu ile entegre altın ve elmas madenciliği, gayrimenkul gibi somut lüks marketlerden
kar elde ediyor.

Madencilik ücretlerinde düşük maliyetler, zorluk arttıkça istikrarlı geliri garanti eder. Iş
diğer alanlarda kar üretir, sürekli bir ayı pazarı bile programın karlarını etkileyemez,
çünkü bu, çoğu kripto projesinde geçerlidir.

• • • • •

ÇEŞİTLENDİRME
Tutarlı ve Sürdürülebilir Karlılığın Anahtarı
Bu şekilde BOLTON coin (BFCL) sadece ilişkili risklerle tek bir pazara maruz kalmaz.
Bunun yaninda diğer marketlerdeki karini
karıştırırarak yatırımcılarına herzaman paylastırabildiği yuksek karini elde eder.

BOLTON coin (BFCL), şimdiye kadar sadece kurumsal yatırımcılarla sınırlı olan
ulaşılamaz bir pazarın tokenlaştırılma yoluyla herkesin şirketin temel işine katılma
şansını elde etmesini sağlayan bir güvenlik belirteci sunan (STO) programıdır.

ANA FALIYET
Bolton Coin Token değil bir varlık
Security token satışı sırasında, herkes BOLTON coin (BFCL) satın alabilir ve bu da özel
bir panoya erişim sağlar:
– Uygun yatırım planı seçimi: 15 gün / 12 ay / 24 ay*
– Yatırımların günlük getirilerini takip edin – Borsalara çekme ve/veya transfer *31
günlük bir ay surecinde, yatırımınızdan 4,96 % kar elde edersiniz.

TUTARLI VE SURDURULEBILIR KARLILIGIN ANAHTARI
Kurumsal yatırımcılar ve Bolton Holding müşterileri

BOLTON coin (BFCL) programı, Bolton Holding'in uzun vadeli iş ortaklarına özel olan
özel satış sırasında sadece birkaç hafta içinde toplanan 25 milyon dolarlık alt limite
ulaştı. Bu zaten bitmiş bir anlaşma, dolayısıyla, perakende yatırımcılar için düşük riski
temsil etmektedir.

Erken yatırımcılar Bolton Holding müşterileri. Bu geçmişte kar ile Bolton Holding
müşterilerinin memnuniyeti hakkında çok şey anlatıyor. Ayrıca, Bolton'un bu yeni
programı başarıya götürebileceğine olan güveni hakkında da bilgi veriyor.

NETICE
Bu Teklifi Benzersiz Ve Çekici Kılan Nedir
BOLTON coin (Bfcl) Güvenlik belirteci sunan, benzersiz bir değer teklifi ile geliyor, zaten
başarılı bir iş prototipi tokenlaştırmış
olacak.
Hissedarlar çeşitli marketlerden oluşan karlardan pay alır.
En şüpheci ve temkinli yatırımcı olsanız bile, tüm kutularınızı kontrol etmeniz gereken bir
piyasadır kripto.
Eğer herhangi bir sıkıntı bulursanız, biz bu konuda fikrinizi öğrenmek isteriz.

VİZYON
Vizyon Ve Yakın Gelecek Geliştirmeleri
BOLTON coin (BFCL), başkani Dr. Roberto Diomedi tarafından sağlanan güçlü vizyon
sayesinde Bloomberg** tarafından ‘A’ derecesi aldı ve marketteki etkisi sebebiyle “eyes of the
world” olarak adlandırıldı. Aslında yol haritası boyunca ulaşılması gereken önemli hedefler var
bunlar: Dünyanin en büyük 0 maliyet BTC madencilik çiftliği, toplu değişim, kredi platformu,
kripto bankası, kripto banka kartı; tüm dünyanın eşsiz, gerçek mali eko-sistemi, kendi özel
blockchain üzerinde birbirine bağlı.
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 ASAL UYARI:
Bu sayfada sunulan bilgiler, bu mali tavsiye değil, sadece BOLTON coin (BFCL) sunmak
için pazarlama önerileri. Resmi içerikler whitepaperda tasvir edilmiştir.

