Presentasi

MMM 3.0

Sistem ELDORADO didasarkan pada peningkatan algoritma matematika unik
yang dikembangkan oleh saudara Mavrodi - Sergey dan Viacheslav. Ini
didasarkan pada donasi sukarela. Ini dibuat oleh tim mantan simpatisan MMM.

Algoritma mengubah dunia
Setelah Sergey Mavrodi meninggal,
saudaranya Viacheslav membagikan algoritma
matematika. Setelah menggabungkannya
dengan ide-ide kami sendiri dan teknologi
blockchain, kami telah berhasil membuat
sistem yang terdesentralisasi dari generasi
baru di mana restart bukanlah masalah besar
dan semua pembayaran otomatis.

Harta Digital
– keuntungan setiap +0,00485917% menit:
8setiap hari atau +1% setiap bulan.
– +5% Bonus Referal.
– Dijamin pengembalian dana 80% (jumlah
donasi + semua pendapatan dan bonus) jika
terjadi restart.
– 8-level bonus leader

Peluang jutaan anggota telah memimpikannya
– Algoritma matematika yang handal.
– Sistem terdesentralisasi.
– Berbasis Blockchain - tidak mungkin diretas.
– Tidak ada faktor manusia yang terlibat.
– Pembayaran secara otomatis.
– Tidak perlu pendaftaran untuk bergabung.

Konsisten 30% keuntungan tiap bulan. Buat
beberapa klik untuk memulai!
1. Masukan alamat mata uang kripto dan klik
“Gabung”.
2. Kirim mata uang kripto ke alamat donasi.
3. Donasi anda berkembang +0,00485917%
setiap 8 menit, bertambah +1% setiap hari
atau +30% setiap bulan.
4. Anda dapat melakukan penarikan uang anda
kapan saja.

Sangat mudah! Tanpa registrasi, semua pembayaran secara
otomatis.

Bagaimana sumbangan $ 1.000 anda akan
berkembang?

● Dalam sebulan - menjadi $ 1.300.
● Dalam 2 bulan - menjadi $ 1.300.
● Dalam 3 bulan - menjadi $ 2.197.
● Dalam 6 bulan - menjadi $ 4.827
● Dalam setahun - menjadi $ 23.298!

Instan 5% Bonus Referal
1. Untuk mengundang anggota baru, kirimi
mereka tautan referal anda.
2. Ketika mereka bergabung dengan Sistem
dan memberikan donasi, anda akan
menerima 5% dari jumlah donasi.
3. Bonus dibayarkan untuk donasi yang dibuat
oleh masing-masing anggota yang anda
bawa. Anda dapat mendatangkan sebanyak
mungkin anggota baru - bisa jadi itu adalah
seluruh dunia!

8-level bonus leader
– Anda mengundang Liza dan dapatkan bonus.
– Liza mengajak Bob, Anda mendapat bonus
lagi.
– Bob mengundang Charlie, Anda
mendapatkan bonus lagi.
– Hingga 8 level!

Tim Anda mungkin terdiri dari jutaan
anggota, dan Anda akan mendapatkan
bonus untuk masing-masing anggota!

Tabel bonus leader ELDORADO
Bonus

Persen

Kondisi

Level 1, ref. bonus

5%

Donasi pribadi mulai dari $88

Level 2

3%

Donasi pribadi mulai dari $888

Level 3

1%

Donasi pribadi mulai dari $1.888

Level 4

0,5%

Donasi pribadi mulai dari $2.888

Level 5

0,3%

Donasi pribadi mulai dari $3.888

Level 6

0,1%

Donasi pribadi mulai dari $4.888

Level 7

0,05%

Donasi pribadi mulai dari $5.888

Level 8

0,05%

Donasi pribadi mulai dari $6.888

Total yang dialokasikan untuk bonus: 10%

Bonus HANYA diberikan untuk "uang baru".
Uang baru adalah Donasi BARU , bukan
sumbangan penghasilan.
Contohnya:
– Anda mengundang anggota baru yang
memberikan donasi sebesar $ 1.000 - Anda
menerima $ 50.
– Namun, jika anggota baru ini menarik $ 1.500
dan membuat sumbangan lain sebesar $
1.000, Anda tidak mendapatkan bonus.

Kenyamanan maksimal

● Penarikan kapan saja.
● Bonus diberikan dan tumbuh pada tingkat
tertentu.

● Tidak ada batasan yang berlaku - Anda dapat
mendonasikan jumlah berapa pun ke
ELDORADO.

Risiko minimum
– Tidak ada risiko kehilangan dana
Jika terjadi kesalaha, RESTART akan diumumkan
dan sistem dimulai kembali. Setiap anggota
menerima pengembalian dana 80% dari jumlah
yang tersedia di Akun Pribadi mereka (jumlah
donasi + laba + bonus).
– Aman, transparan, desentralisasi
ELDORADO tidak menyimpan kata sandi anggota
dan data pribadi. Sistem beroperasi secara
otomatis menggunakan mata uang kripto, tanpa
melibatkan faktor manusia, dan menggunakan
dompet "dingin".

Jadi, restart di ELDORADO bukan masalah besar
Sebagai contoh,
– Anda telah mendonasikan $ 1.000.
– Dalam 3 bulan, jumlah ini akan bertambah
menjadi $ 2.197 + asumsikan anda juga akan
menerima bonus $ 303.
– Ini akan menghasilkan total $ 2.500.
Asumsikan bahwa restart akan terjadi.
– Anda kemudian akan menerima
pengembalian dana 80% dari $ 2.500, bukan $
1.000, yang sama dengan $ 2.000.

Anda akan tetap berada di pihak yang
menang!

Bagaimana semuanya bekerja - dalam istilah yang
sederhana
Donasi dan dapatkan keuntungan
– Anda melakukan donasi sebesar $1.000.
– Jumlah ini akan berkembang sebsar
+0,00485917% setiap 8 menit.
– Anda dapat menarik keuntungan Anda kapan
saja. Dalam sebulan, Anda akan dapat
menarik $1.300!

Bagaimana semuanya bekerja - dalam istilah yang
sederhana
Menerima bonus
– You bring in your friend Leonid as a new
member who makes a donation of $1.000.
– Anda menerima bonus referal sebesar $50
(5% of $1.000).
– Leonid mengundang teman-temannya, dan
anda juga menerima bonus leader untuk
mereka.

Bagaimana semuanya bekerja - dalam istilah yang
sederhana
Pengembangan lebih lanjut

– Melihat seberapa baik kerjanya, anda dan
anggota lain membuat donasi baru dan
membentuk tim anda sendiri.
– Sistem beroperasi seperti jam kerja - semua
orang menerima keuntungan dan bonus!

Bagaimana memulainya
1. Kunjungi web kami — https://id.eld.club — atau
personal area — https://id.eld.club/lk.html.
2. Untuk membuat akun pribadi anda (PA) masukkan
alamat mata uang kripto dan klik "Gabung" .
Penting! Kami tidak mengharuskan anda
memasukkan frase mnemonik - hanya alamat
untuk mengirim bonus. Dengan memasukkan
alamat, Anda tidak menempatkan dompet anda di
bawah ancaman apa pun. Sampai sekarang,
alamat anda adalah login dan kata sandi untuk
mengakses PA anda - Harap disimpan.
3. Untuk membuat donasi, transfer sejumlah dana dalam mata uang kripto ke alamat
donasi yang ditunjukkan dalam PA anda.
Untuk bergabung, anda akan membutuhkan mata uang kripto SPARTA.

Mengapa “SPARTA”?
– Sederhana. SPARTA memiliki website
pendidikan, alat penukar yang tertanam
untuk transaksi beli / jual dan dompet yang
mudah digunakan dengan fungsionalitas
yang diperlukan. Pemahaman blockchain
sederhana juga tersedia, dengan statistik
ditampilkan secara real time. Proyek ini
tersedia dalam 20 bahasa di dunia.
– Sangat cepat. SPARTA blockchain
memungkinkan transaksi hampir seketika dan
untuk akumulasi penerimaan dengan cepat.
– Dapat diandalkan. SPARTA blockchain memungkinkan anda berhenti
mengkhawatirkan tentang kemungkinan serangan terhadap jaringan.
– Tujuan kami serupa! SPARTA, sama seperti ELDORADO, berusaha untuk
membangun Sistem keuangan yang baru dan adil. Kami akan mengubah dunia
bersama!

Di mana saya dapat memperoleh mata uang kripto
SPARTA untuk membuat donasi?
– Buat dompet SPARTA di website
https://wallet.sparta.top/.
– Atau melalui alamat SPARTA di platform
SIGEN.pro.

Anda dapat membeli / menjual
mata uang kripto untuk mengisi
dompet anda:
1. Di website SPARTA melalui excahnger disematkan sebagai pertukaran untuk
mata uang kripto lainnya https://sparta.top/.
2. Di penukaran SIGEN.pro dalam pertukaran untuk mata uang kripto lainnya.
3. Di SIGEN.pro pertukaran dengan pertukaran mata uang konvensional dari
seluruh dunia melalui platform P2P.

Penarikan dana hanya dalam beberapa klik
Untuk menarik dana, anda perlu
menandatangani pesan. Sangat mudah
dan dapat dilakukan hanya dengan
beberapa klik mouse di dompet mata
uang kripto anda.
Langkah ini melindungi anda dari akses
yang tidak sah ke pengaturan anda dan
dari peretasan.
Anda dapat dengan mudah memperoleh
pesan di SPARTA dompet web atau di
SIGEN.pro web-platform.

Ubah dunia dengan menggunakan harta digital!
ELDORADO adalah Sistem Desentralisasi yang
sangat aman dan transparan. Sistem ini beroperasi
secara otomatis pada blockchain, dikendalikan oleh
siapa pun dan faktor manusia tidak terlibat dalam
sistem ini. Sistem ini tidak dapat ditutup - oleh
karena itu, tidak ada yang akan menghalangi kita
untuk mengubah dunia
MMM memiliki 27 juta anggota aktif dari berbagai
negara, leader yang mengagumkan dan cita-cita
yang besar. Komunitas ini sekarang menjadi
terdesentralisasi dan berkembang menjadi
ELDORADO - Klub Bantuan Global yang mewarisi
tur MMM terbaik dan telah menghilangkan semua
kesalahannya.

ELDORADO melakukan pembayaran di seluruh dunia!
Bergabunglah dengan kami - buat donasi dan raih keuntungan!
Bawa anggota baru dan buat tim untuk mendapatkan bonus yang
luar biasa!

Selamat Datang di klub!
https://id.eld.club

