Şirket sunumu
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Megapawnshop Ltd.Şti
Kredi, binlerce yıldır insanlar arasında zaten var olan, ekonomik bir ilişkidir.
Pasif gelir, ister başlangıç seviyesinde ya da ister tecrübeli olsun, her
yatırımcının temel amacıdır. Yeni bir gelir kaynağı ararken, her yatırımcı sayısız
seçenekler arasından bir seçim yapacaktır. En uygun gelir elde etme yolu
ararken, insanların çoğu temel parametreler tarafından yönlendirilir.
• minimum teminat miktarı;
• yatırımların geri ödenme süresi;
• minimum ve maksimum kâr;
• yatırım için mevcut para birimleri;
• şirketin faaliyet alanı;
• şirketin ürünleri ya da hizmeti için talep miktarı.
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Her yatırımcının kendine özel parametreleri olabileceğinden dolayı yukarıdaki
liste kapsamlı değildir. Ancak, şirketin beklentisini belirleyen parametre şirketin
faaliyet alanı olduğu için, şirketin faaliyet alanının temel noktalardan birisi
olduğu kesinlikle unutulmamalıdır.
İlk başarılı yatırım daha ileri adımlar atmak için ilham ve cesaret verir. Bir
zafer, kaçınılmaz bir biçimde, yeniden yatırım yapmak ve kendi kazanma
stratejilerinizi geliştirmek arzusunu doğurur. Her yatırımcı, elbette, kendi
başarısının üzerine çıkmanın yanında başarısını korumak ve kazanılan şöhretle
yetinmeyip kendisini geliştirmek ister.
Fakat çevrimiçi yatırım faaliyetlerinin sahip olduğu büyük riskleri çok az insan
düşünür. İstatistiklere göre 10 startup’tan 9’u hızlı bir şekilde yok olmaktadır.
Dinamik piyasa ve enflasyon, tüm riskleri göz önünde bulunduracak şekilde
iyi düşünülmüş gelişim stratejileri olmayan genç şirketler için zararlıdır. Böyle
startup’lar genellikle yatırımcılarına sağladığı fonları geri döndürmeden
kapanmaktadır.
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Güvenilir ortağınız
Megapawnshop şirketi çevrimiçi kripto para borç verme alanında iş üretme
konusunda size ortağımız olmayı öneriyor. Bu alandaki kumar bizim
tarafımızdan 2018 yazında yapılmıştı ki bu dönem Bitcoin enflasyonunun
zirve yaptığı zamandı. Bu birim başına 10.000 $ üzerinde fiyatla bu para
birimini satın alan varlık sahipleri, tam bir finansal çöküş yaşadılar. Birçoğu
emlak satıyordu, hızlı artış oranından para kazanmayı umuyordu. Bu yolla
tasarruflarını kaybeden Kripto para sahipleri, Bitcoin tekrar yükselene kadar
hala sermayelerini harcamak istemiyorlar.
Megapawnshop, gelecek vaat eden bir para birimi biriktirerek kendi
fonlarını kullanmaları için müşterilerine yardım etmektedir. Biz, Kripto
para varlıklarının müteakip satış ihtimali ile Bitcoin tarafından güvence
altına alınmış, borç vermekteyiz.
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Megapawnshop ile nasıl
kazanılır?
AFTER 2 WEEKS

110%
PERCENT

DAILY

110%

—

Şirket borç alanlara Bitcoin’in mevcut piyasa değerinin %70’ine
kadar ödeme yapmaktadır. Müşterilerimize gelince, her biri,
varlıklarını kendileri için uygun herhangi bir zamanda tekrar satın
alabilirler.
Eğer finansal varlıklara sahipseniz ve para kazanmak istiyorsanız,
yüksek düzeyde pasif gelir elde etmek için platformumuzda

FOR 8 WEEKS

157%
PERCENT

DAILY

157% 2.8%

kripto para yatırımı yapabilirsiniz. Yatırım planlarındaki ödeme
miktarları, 2 hafta için %110 ve 8 hafta için %157’dir. Sermaye
yatırımlarınız sayesinde çok daha fazla borçlanıcıya kredi
hizmetleri sağlayacağız.
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Temel avantajları

ELVERIŞLI YATIRIM

DÜZENLI ÖDEMELER

TAVSIYE PROGRAMI

DAIMA HAZIR

BASIT VE KOLAY

Dünyadaki en popüler kripto

Platformumuza yatırım yapmak,

Temsilcilere birinci seviyede kâr

Destek uzmanları platformun

Herkes platformumuzun çalışma

para birimleri platformumuz

kâr miktarınızı bağımsız olarak

tahakkuklarının %10 -%4 -%1 ve

işlevleriyle ilgili olarak yardım

detaylarını birkaç dakika içerisinde

üzerinde mevcuttur, ve liste sürekli

planlamanıza izin verir.

+%3 ve %12 -%5 -%2 +%5 bonus

etmek ve tüm soruları cevaplamak

anlayacaktır.

ödemekteyiz.

için gece gündüz hazırdır.

genişleyecektir.
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Başarılı yatırımcı kimdir?
M E GA PAW N S H O P I L E B AŞ A R I L I B I R
YAT I R I M C I N AS I L O L U N U R ?

Başarılı bir yatırımcı, pasif gelir için güvenilir ve gelecek vaat eden bir şirket
bulmayı başaran şanslı bir kişidir. Sonuçları ve tecrübesini yakın arkadaşları
ve tanıdıkları ile paylaşır ve her gün daha da fazla kazanır. Fırsatlar katlanarak

1

Megapawnshop sitesi
üzerinden bir hesap oluşturun

2

Bir yatırım planı ve para
birimi seçin

3

Platform’da fon
yatırımı yapın

artmaktadır ve hayat, yeni bir his ve parlak bir intiba kazanmaktadır. Her gün
beklentilerle doludur: koşullar artık yarınını kontrol etmiyor, sana sunuluyor!
Megapawnshop şirketi, sizi başarılı yatırımcıların safına katılmaya davet
ediyor. Bizimle birlikte sizin tarafınızda minimum iş yükü ile yarın pasif gelir
kazanmaya başlayacaksınız.
Sonrasında sadece kâr elde edecek ve kendi takdirinize bağlı olarak
fonlarınızı elden çıkaracaksınız. Megapawnshop’a hoş geldiniz! Birlikte
tüm zirvelere erişeceğiz!
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İletişim
 60 Margaret St, Sydney NSW 2000, Australia
 office@megapawnshop.com
 Kayıt şirketi #626 868 120

