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Megapawnshop LTD
Kredit adalah hubungan ekonomis antara orang-orang yang telah ada sejak
ribuan tahun lalu.
Pendapatan pasif merupakan tujuan utama semua investor, baik pemula
maupun yang berpengalaman. Untuk mencari sumber pendapatan baru, tiap
investor harus menetapkan pilihan dari berbagai opsi. Sebagian besar orang
dipandu oleh parameter dasar berikut saat mencari cara optimal memperoleh
pendapatan:
• jumlah deposit minimum;
• periode pengembalian investasi;
• keuntungan minimum dan maksimum;
• mata uang investasi yang tersedia;
• tipe aktivitas perusahaan;
• permintaan untuk produk atau jasa perusahaan.
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Daftar di atas tidak menyeluruh karena tiap investor dapat memiliki parameter
tambahan untuk dirinya sendiri. Namun, perlu diingat bahwa tepatnya jenis
aktivitaslah yang merupakan salah satu titik fundamental, karena parameter
inilah yang menentukan prospek perusahaan.
Investasi pertama yang sukses menginspirasi dan mendorong orang untuk
mengambil langkah berikutnya. Satu kemenangan tak dipungkiri menimbulkan
hasrat untuk kembali berinvestasi dan mengembangkan strategi pendapatan
Anda. Tiap investor tentu saja ingin mempertahankan kesuksesannya dan
tumbuh serta berkembang melampaui batasnya sendiri, tidak berpuas diri
karena pencapaiannya.
Tetapi beberapa orang memikirkan tentang risiko besar investasi online.
Menurut statistik, 9 dari 10 rintisan ambruk seketika. Pasar dinamis dan inflasi
sangat merugikan untuk perusahaan muda tanpa pertimbangan strategi
pengembangan yang memperhitungkan segala risiko. Rintisan semacam ini
sering kali tutup tanpa mengembalikan dana mereka kepada investor.
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Rekan andal Anda
Perusahaan Megapawnshop menawari Anda untuk menjadi rekanan kami
dalam membangun bisnis di bidang peminjaman mata uang kripto online.
Pilihan aktivitas bidang ini kami buat di musim panas tahun 2018, di puncak
inflasi Bitcoin. Pemegang aset yang membeli mata uang ini dengan harga
$10.000 per unit mengalami kebangkrutan finansial yang menyeluruh. Banyak
yang menjual real estat, berharap dapat menghasilkan uang dengan laju
pertumbuhan yang cepat. Pemilik kripto, yang kehilangan tabungan mereka
dengan cara ini, masih tidak ingin mengeluarkan modal hingga nilai Bitcoin
meninggi lagi.
Megapawnshop membantu pelanggan menggunakan dana mereka
sendiri untuk menyelamatkan mata uang yang menjanjikan ini.
Kami menerbitkan pinjaman yang diamankan oleh Bitcoin dengan
kemungkinan pembelian kembali berikutnya untuk aset-aset mata uang
kripto.
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Bagaimana cara
meraup pendapatan?
AFTER 2 WEEKS

110%
PERCENT

110%

Perusahaan membayar peminjam hingga 70% dari nilai pasar
Bitcoin saat ini. Setiap klien kami, secara bergantian, dapat
membeli kembali aset mereka kapan saja mereka inginkan.

DAILY

—

Jika Anda memiliki aset finansial dan ingin menghasilkan uang,
Anda dapat menginvestasikan mata uang kripto di platform kami
untuk memperoleh pendapatan pasif tinggi. Ukuran pembayaran

FOR 8 WEEKS

157%
PERCENT

DAILY

157% 2.8%

pada rencana investasi adalah 110% selama 2 minggu dan
157% selama 8 minggu. Berkat investasi modal Anda, kami akan
memberikan jasa kredit kepada jumlah peminjam yang lebih
besar, dan Anda akan menerima dividen.
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Manfaat utama

INVESTASI NYAMAN

PEMBAYARAN TERATUR

PROGRAM REFERRAL

SELALU TERSEDIA

SEDERHANA DAN MUDAH

Mata uang kripto terpopuler

Berinvestasi di platform kami

Kami membayar bonus 10% -4%

Spesialis dukungan tersedia setiap

Setiap orang akan memahami

di dunia tersedia di platform

memungkinkan Anda untuk

-1% dan + 3% dari akrual untuk

saat untuk membantu mengatasi

detail kerja platform kami dalam

kami, dan daftarnya akan terus

merencanakan jumlah keuntungan

laba bagi level pertama dan 12%

masalah fungsionalitas platform

hitungan menit.

berkembang.

secara mandiri.

-5% -2% + 5% dari akrual untuk

dan menjawab semua pertanyaan.

laba bagi representatif.
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Siapa itu investor sukses?
B AGA I M A N A CA R A M E N JA D I I N V E STO R
S U KS E S D E N GA N M E GA PAW N S H O P ?

Investor sukses adalah orang beruntung yang telah berhasil menemukan
perusahaan andal dan menjanjikan untuk pendapatan pasif. Ia membagikan
hasil dan pengalamannya dengan orang-orang terdekat dan kenalannya, dan

1
2
3

Membuat akun di situs
Megapawnshop

Memilih rencana investasi dan
mata uang

Menginvestasikan uang di
platformnya

setiap hari ia mendapat uang lebih dari sebelumnya. Peluang tumbuh berlipat
ganda, dan hidup memerlukan sensasi baru serta kesan yang hidup. Setiap
hari dipenuhi prospek: situasi tidak lagi mengendalikan esok hari Anda, tetapi
menyerah pada Anda!
Perusahaan Megapawnshop mengundang Anda sekarang untuk bergabung
dengan jajaran investor sukses. Bersama kami, Anda akan mulai memperoleh
pendapatan pasif esok hari dengan aksi minimal dari diri Anda.
Lalu Anda hanya perlu mencari keuntungan dan menggunakan dana
sesuka Anda. Selamat datang di Megapawnshop! Bersama kita akan
mencapai semua kesuksesan!
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Kontak
 60 Margaret St, Sydney NSW 2000, Australia
 office@megapawnshop.com
 Daftarkan perusahaan #626 868 120

