Thuyết trình của công ty
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Megapawnshop LTD
Tín dụng là mối quan hệ kinh tế giữa con người đã tồn tại từ hàng ngàn năm
nay. Thu nhập thụ động là mục tiêu chính của bất kỳ phiên bản nào đối với cả
người mới bắt đầu lẫn người đã có thâm niên.
Khi tìm kiếm một nguồn thu nhập mới, mỗi nhà đầu tư sẽ phải đưa ra lựa chọn
trong vô số sự lựa chọn. Khi tìm cách tối ưu hóa thu nhập, hầu hết mọi người
sẽ được hướng dẫn bởi những thông số cơ bản dưới đây:
• số tiền nạp tối thiểu;
• thời gian hoàn vốn đầu tư;
• lợi nhuận tối thiểu và tối đa;
• các loại tiền tệ sẵn có để đầu tư;
• loại hình hoạt động của công ty;
• nhu cầu về các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.
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Danh sách trên vẫn chưa đầy đủ bởi vì mỗi nhà đầu tư có thể sẽ có những
thông số khác cho chính mình. Tuy nhiên, xin hãy nhớ rằng đó chính xác là loại
hình hoạt động đóng vai trò là một trong những điểm cơ bản, bởi vì những
thông số này sẽ quyết định triển vọng của công ty.
Đầu tư thành công trong lần đầu tiên sẽ truyền cảm hứng và tạo động lực để
thực hiện các bước tiếp theo. Chiến thắng chắc chắn sẽ kéo theo mong muốn
tái đầu tư và phát triển các chiến lược kiếm tiền của riêng bạn. Tất nhiên là mọi
nhà đầu tư đều muốn tiếp tục thành công cũng như hoàn thiện và phát triển
bản thân, chứ không phải ngủ quên trên chiến thắng của mình.
Tuy nhiên, có ít người nghĩ đến những rủi ro lớn khi đầu tư trực tuyến. Theo
thống kê, có tới 9/10 công ty khởi nghiệp nhanh chóng bị thất bại. Thị trường
năng động và lạm phát gây bất lợi cho những công ty non trẻ không có chiến
lược phát triển được cân nhắc kỹ lưỡng trong đó tính đến tất cả các rủi ro.
Những công ty khởi nghiệp như vậy thường bị đóng cửa mà không thể hoàn
vốn cho nhà đầu tư.
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Đối tác đáng tin cậy của bạn
Công ty Megapawnshop mong muốn bạn sẽ trở thành đối tác của chúng tôi
trong việc xây dựng một doanh nghiệp trong lĩnh vực cho vay trực tuyến tiền
kỹ thuật số. Việc đánh cược vào lĩnh vực hoạt động này đã được chúng tôi thực
hiện vào mùa hè năm 2018 khi lạm phát của Bitcoin đạt đến đỉnh điểm. Những
người nắm giữ tài sản đã mua vào loại tiền này với giá trên $10.000 mỗi đơn vị
bị sụp đổ hoàn toàn về tài chính. Nhiều người đã bán bất động sản với hy vọng
sẽ kiếm tiền dựa trên mức tăng trưởng nhanh chóng của loại tiền này. Những
người sở hữu tiền kỹ thuật số đã mất số tiền tiết kiệm theo cách này vẫn không
muốn sử dụng tiền vốn cho đến khi Bitcoin tăng trở lại.
Megapawnshop giúp khách hàng sử dụng tiền của họ để cứu nguy cho
một loại tiền tệ đầy triển vọng. Chúng tôi phát hành các khoản vay được
bảo đảm bằng Bitcoin và có khả năng mua lại tài sản tiền kỹ thuật số
ngay sau đó.
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Kiếm tiền với bằng
cách nào?
AFTER 2 WEEKS

110%
PERCENT

110%

Công ty sẽ trả cho người vay lên tới 70% giá trị thị trường hiện tại
của Bitcoin. Kết quả là mỗi khách hàng của chúng tôi có thể mua
lại tài sản bất cứ lúc nào họ cảm thấy thuận tiện.

DAILY

—

Nếu bạn có tài sản tài chính và muốn kiếm tiền, bạn có thể đầu
tư tiền kỹ thuật số vào nền tảng của chúng tôi để có thu nhập thụ
động cao. Quy mô thanh toán cho các kế hoạch đầu tư là 110%

FOR 8 WEEKS

157%
PERCENT

DAILY

157% 2.8%

trong 2 tuần và 157% trong 8 tuần. Nhờ có vốn đầu tư của bạn,
chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tín dụng cho số lượng người vay
thậm chí còn lớn hơn và bạn sẽ nhận được cổ tức.
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Những lợi thế chính của

ĐẦU TƯ THUẬN TIỆN

THANH TOÁN THƯỜNG XUYÊN

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU

LUÔN SẴN CÓ

ĐƠN GIẢN VÀ DỄ DÀNG

Sẵn có các loại tiền kỹ thuật số phổ

Việc bạn đầu tư vào nền tảng của

Chúng tôi có thể trả tiền thưởng

Đội ngũ chuyên gia hỗ trợ luôn sẵn

Bất cứ ai cũng sẽ hiểu được chi tiết

biến nhất thế giới trên nền tảng

chúng tôi sẽ cho phép bạn lên kế

10% -4% -1% và +3% lợi nhuận dồn

có mọi lúc để giúp bạn xử lý chức

công việc trên nền tảng của chúng

của chúng tôi và bản danh sách sẽ

hoạch cho số tiền lợi nhuận của

tích cho cấp độ đầu tiên và 12%

năng của nền tảng và trả lời tất cả

tôi chỉ trong vài phút.

liên tục được mở rộng.

mình một cách độc lập.

-5% -2% +5% lợi ích dồn tích cho

các câu hỏi.

người đại diện.
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT
NHÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG VỚI
MEGAPAWNSHOP?

Những ai là nhà đầu tư
thành công?
Một nhà đầu tư thành công là một người may mắn tìm được công ty đáng tin
cậy và đầy triển vọng để kiếm thu nhập thụ động. Người đó chia sẻ kết quả và
kinh nghiệm của mình với những người thân quen và người đó kiếm được càng
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Tạo tài khoản trên trang
web của Megapawnshop

nhiều tiền mỗi ngày. Cơ hội sẽ phát triển theo cấp số nhân và hoàn cảnh không
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Chọn kế hoạch đầu tư một
loại tiền tệ

Công ty Megapawnshop xin trân trọng kính mời bạn gia nhập vào hàng ngũ
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còn kiểm soát được ngày mai của bạn nữa, thay vào đó sẽ phục tùng bạn!

những nhà đầu tư thành công ngay bây giờ. Khi đồng hành cùng chúng tôi, bạn
sẽ bắt đầu nhận được thu nhập thụ động vào ngày mai với hành động tối thiểu

Đầu tư tiền vào nền tảng

từ phía bạn.
Sau đó, bạn chỉ cần kiếm tiền lời và xử lý số tiền theo ý mình. Chào mừng bạn
đến với Megapawnshop! Chúng ta sẽ cùng vươn tới mọi tầm cao!
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Liên lạc với chúng tôi
 60 Margaret St, Sydney NSW 2000, Australia
 office@megapawnshop.com
 Đăng ký công ty #626 868 120

