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Exceptional Platform - Extraordinary Technologies

Nền Tảng ElgalCoin

TOGETHER WE BREAK ALL LIMITS
ElgalCoin là nền tảng đầu tư đầu tiên trên thế giới với mục tiêu thiết lập một hệ sinh thái phi tập trung cho
hoạt động tài chính trên toàn cầu. Được xây dựng trên hệ thống Blockchain, không những dữ liệu cá nhân
mà còn thông tin giao dịch của nhà đầu tư đều được bảo vệ theo những cách an toàn nhất.
Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp quyền truy cập tài chính bình đẳng cho tất cả mọi người bằng cách phát
triển một nền tảng thương mại có thể truy cập rộng rãi hơn và thay đổi hệ thống kinh tế truyền thống.
ElgalCoin đang áp dụng công nghệ Blockchain, Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo để bắt đầu một kỷ nguyên
mới của ngành đầu tư.

Tại Sao Phải Lựa Chọn ElgalCoin?
GIAO DỊCH NHANH CHÓNG

BẢO MẬT CAO
Kết hợp nhiều công nghệ
bảo vệ hàng đầu hiện nay

Giao dịch nhanh chóng,
thuận tiện và an toàn

DỄ DÀNG SỬ DỤNG
Nền tảng thân thiện và đơn
giản cho nhà đầu tư

THU NHẬP HÀNG NGÀY

HỖ TRỢ 24/7

Lợi nhuận cố định từ
0,3% đến 3% mỗi ngày

Chúng tôi luôn sẵn sàng để
giải đáp vấn đề của bạn

Lĩnh Vực Kinh Doanh

Chúng tôi đang đầu tư, khai thác tiềm năng của các công nghệ hiện đại nhất hiện nay, cũng như nghiên cứu, ươm
mầm các công nghệ mới để áp dụng và thay đổi hệ thống tài chính hiện nay.

• BOT GIAO DỊCH ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Phát triển và áp dụng các sản phẩm bot giao dịch dựa trên công nghệ Trí tuệ nhân tạo để đánh bại mọi nhược điểm
cũng như những hạn chế của ứng dụng bot giao dịch hiện nay. Hơn nữa, giúp các nhà đầu tư và trader tối ưu hóa lợi
nhuận và giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất.

• E – STACKING
E-Staking là tiện ích sẽ mang lại thêm một nguồn thu nhập đáng kể cho các nhà đầu tư. Được tích hợp đầy đủ các tính
năng và dịch vụ như một ngân hàng truyền thống, ứng dụng ví của chúng tôi cung cấp dịch vụ giống như việc gửi tiền
vào ngân hàng và sẽ trả lại cho bạn một mức lãi suất hấp dẫn vào cuối mỗi thời gian quy định.
• NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ
Đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu và cải tiến các công nghệ hiện có như Blockchain, AI, Phân tích dữ liệu lớn ... để xây
dựng các phiên bản thay thế hoàn hảo hơn. Ngoài ra, nền tảng ElgalCoin còn phân tích và đánh giá các công nghệ
tiềm năng từ các công ty khởi nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp để hỗ trợ các dự án khả thi. Hơn nữa,
đạt được lợi nhuận thông qua việc sở hữu cổ phần từ các công ty này.

ElgalCoin’s Wallet

Ví ElgalCoin là ứng dụng thế hệ tiếp theo được thiết kế để cung cấp ví blockchain toàn cầu để gửi, nhận và lưu trữ
tiền điện tử với phương thức liền mạch và hiệu quả.

• BẢO MẬT CAO
• GIAO DỊCH NHANH
• LÃI SUẤT CAO
• CHUYỂN ĐỔI DỄ DÀNG
Tính năng E - Stacking đã được tích hợp vào ứng dụng ví của
ElgalCoin, điều mang lại cho các nhà đầu tư một mức lãi suất
hấp dẫn thông qua việc lưu trữ tài sản tiền điện tử.

 Lên đến 2% /tháng.

Công Nghệ Bảo Mật
Mã Hoá Dữ Liệu (E2EE)
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Nhiệm vụ của mã hóa dữ liệu E2E là bảo vệ tất cả dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống. Các thuật toán mã hóa
có khả năng xác minh nguồn của dữ liệu được truyền, đảm bảo tính toàn vẹn rằng nội dung dữ liệu sẽ không
bị thay đổi, hủy bỏ hoặc truy xuất khi gửi dữ liệu.

Công Nghệ Bảo Mật

Tiêu Chuẩn Mã Hoá Dữ Liệu Nâng Cao (AES)
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Same key is used to encrypt and decrypt message

AES là viết tắt của Advanced Encoding Standard, một tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu nâng cao, được áp dụng
cho nhiều mục tiêu. AES là một loại mã hóa khối đối xứng, là chìa khóa để mã hóa và giải mã tất cả.

Công Nghệ Bảo Mật
Xác Thực 2 Yếu Tố (2FA)
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Xác thực bằng hai yếu tố (viết tắt là 2FA) là một tính năng bảo mật tiện dụng, giúp người dùng tránh nguy cơ
bị đánh cắp hoặc đăng nhập vào tài khoản cá nhân trái phép.

ElgalCoin’s Token (EGC)
EGC – Thông Tin

ElgalCoin’s Token (EGC)
EGC – Giai Đoạn Phát Hành

432,000,000 EGC

288,000,000 EGC

ElgalCoin’s Token (EGC)
EGC – Lộ Trình Tăng Trưởng Giá Trị
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ElgalCoin’ s – Lộ Trình Phát Triển

Lộ trình đã được chia thành 7 giai đoạn. Mỗi giai đoạn thể hiện sự tiến bộ trong công nghệ nền tảng, cấp phép và
quan hệ đối tác để phát triển hệ sinh thái và tiện ích mã thông báo trong đó, vì lợi ích của các thành viên.

Kế Hoạch Đầu Tư

ElgalCoin cung cấp các kế hoạch đầu tư khác nhau cho các nhà đầu tư, điều này không chỉ phù hợp với
khả năng tài chính của tất cả các bạn mà còn mang lại cho bạn nguồn lợi nhuận to lớn.

$250

$700

$1,500

$3,000

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Thứ Hai đến Thứ Bảy

 Thu nhập hàng ngày: 0.3% đến 3%
 Tổng chi trả: 190%
 Phí quản Lý: 15% /giá trị gói đầu tư
(Trả phí trong ba lần 50% - 100% - 150%)

 Thu nhập hàng ngày: 0.3% đến 3%
 Tổng chi trả: 200%
 Phí quản lý: 15% /giá trị gói đầu tư
(Trả phí trong ba lần 50% - 100% - 150%)

 Thu nhập hàng ngày: 0.3% đến 3%
 Tổng chi trả: 210%
 Phí quản lý: 15% /giá trị gói đầu tư
(Trả phí trong ba lần 50% - 100% - 150%)

 Thu nhập hàng ngày: 0.3% đến 3%
 Tổng chi trả: 220%
 Phi quản lý: 15% /giá trị gói đầu tư
(Trả phí trong ba lần 50% - 100% - 150%)

Kế Hoạch Đầu Tư

ElgalCoin cung cấp các kế hoạch đầu tư khác nhau cho các nhà đầu tư, điều này không chỉ phù hợp với
khả năng tài chính của tất cả các bạn mà còn mang lại cho bạn nguồn lợi nhuận to lớn.

$8,000

$15,000

$30,000

$60,000

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Thứ Hai đến Thứ Bảy

 Thu nhập hàng ngày: 0.3% đến 3%
 Tổng chi trả: 230%
 Phí quản lý: 15% /giá trị gói đầu tư
(Trả phí trong ba lần 50% - 100% - 150%)

 Thu nhập hàng ngày: 0.3% đến 3%
 Tổng chi trả: 240%
 Phí quản lý: 15% /giá trị gói đầu tư
(Trả phí trong ba lần 50% - 100% - 150%)

 Thu nhập hàng ngày: 0.3% đến 3%
 Tổng chi trả: 250%
 Phí quản lý: 15% /giá trị gói đầu tư
(Trả phí trong ba lần 50% - 100% - 150%)

 Thu nhập hàng ngày: 0.3% đến 3%
 Tổng chi trả: 260%
 Phí quản lý: 15% /giá trị gói đầu tư
(Trả phí trong ba lần 50% - 100% - 150%)

Hoa Hồng Hệ Thống

Hoa hồng hệ thống giúp (các) nhà bảo trợ nhận được phần thưởng từ (các) gói mới từ Level1 đến Level10,
số tiền này sẽ được chuyển ngay đến ví của nhà bảo trợ và bạn có thể rút bất cứ lúc nào.

Nhà Bảo Trợ
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Hoa Hồng Nhị Phân

Trong hoa hồng nhị phân, có sáu cấp bậc từ EGI đến EGVI và nhà bảo trợ sẽ nhận được phần thưởng
lên đến 10% của nhánh yếu.

ĐIỀU KIỆN:

EGI

1 Level 1 bên nhánh trái
1 Level 1 bên nhánh phải

Level
1

Level
1

5%
Nhánh Yếu

Hoa Hồng Nhị Phân

Trong hoa hồng nhị phân, có sáu cấp bậc từ EGI đến EGVI và nhà bảo trợ sẽ nhận được phần thưởng
lên đến 10% của nhánh yếu.

ĐIỀU KIỆN:

EGII

1 Level 1 bên nhánh trái
1 Level 1 bên nhánh phải

Level
1

Level
1

6%
Nhánh Yếu

Gói đầu tư cá nhân: $1,500

5 Level 1 kích hoạt gói $1,500
Tổng volume nhánh yếu
20,000 PV /tháng
(1 USDT = 0.9 PV)

Hoa Hồng Nhị Phân

Trong hoa hồng nhị phân, có sáu cấp bậc từ EGI đến EGVI và nhà bảo trợ sẽ nhận được phần thưởng
lên đến 10% của nhánh yếu.

ĐIỀU KIỆN:

EGIII

1 Level 1 bên nhánh trái
1 Level 1 bên nhánh phải

Level
1

Level
1

7%
Nhánh Yếu

Gói đầu tư cá nhân: $3,000

10 Level 1 kích hoạt gói $1,500
Tổng volume nhánh yếu
50,000 PV /tháng
(1 USDT = 0.9 PV)

Hoa Hồng Nhị Phân

Trong hoa hồng nhị phân, có sáu cấp bậc từ EGI đến EGVI và nhà bảo trợ sẽ nhận được phần thưởng
lên đến 10% của nhánh yếu.

ĐIỀU KIỆN:

EGIV

1 Level 1 bên nhánh trái
1 Level 1 bên nhánh phải

Level
1

Level
1

8%
Nhánh Yếu

Gói đầu tư cá nhân: $8,000

15 Level 1 kích hoạt gói $1,500
Tổng volume nhánh yếu
100,000 PV /tháng
(1 USDT = 0.9 PV)

Hoa Hồng Nhị Phân

Trong hoa hồng nhị phân, có sáu cấp bậc từ EGI đến EGVI và nhà bảo trợ sẽ nhận được phần thưởng
lên đến 10% của nhánh yếu.

ĐIỀU KIỆN:

EGV

1 Level 1 bên nhánh trái
1 Level 1 bên nhánh phải

Level
1

Level
1

9%
Nhánh Yếu

Gói đầu tư cá nhân: $15,000

20 Level 1 kích hoạt gói $1,500
Tổng volume nhánh yếu
200,000 PV /tháng
(1 USDT = 0.9 PV)

Hoa Hồng Nhị Phân

Trong hoa hồng nhị phân, có sáu cấp bậc từ EGI đến EGVI và nhà bảo trợ sẽ nhận được phần thưởng
lên đến 10% của nhánh yếu.

ĐIỀU KIỆN:

EGVI

1 Level 1 bên nhánh trái
1 Level 1 bên nhánh phải

Level
1

Level
1

10%
Nhánh Yếu

Gói đầu tư cá nhân: $30,000

30 Level 1 kích hoạt gói $1,500
Tổng volume nhánh yếu
500,000 PV /tháng
(1 USDT = 0.9 PV)

ĐỘI NGŨ

Chuyên gia - Ban lãnh đạo

MARC SWICKLE
CEO

PETER CHARLES BANKS
CMO

Hơn 25 năm kinh nghiệm tài chính, tiếp thị và ngân hàng
đầu tư quốc tế, với tư cách là người quản lý và điều hành
trong các ngành công nghiệp như Công nghệ Blockchain,
Tiền điện tử, Giao dịch FX thông qua AI (Trade BOT) và
Deep Machine Learning, SaaS Technology, v.v.

Peter là chuyên gia về tiếp thị quốc tế và tư vấn
cao cấp cho các công ty trên toàn cầu như British
Airways, GAME Stores, DSGI, Sainsbury's,
Monster Cable, Darty / Darcem và BCC, v.v.

THANK YOU!!!

