
Matic adalah koin asli

Paket
50/100/250/500/1000
matic

Berdasarkan rantai poligon, koin asli adalah Matic, algoritma distribusi 100%,
bekerja pada metode kontribusi.

Ada 4 cara untuk berkontribusi dan menerima kontribusi

Pengaturan kaki tunggal global

Setiap orang yang bergabung ke pohon global datang di bawah satu sama lain
dan berkontribusi pada orang yang tidak dikenal, Orang-orang yang bergabung
lebih awal dari saya disebut upline dan orang-orang yang bergabung setelah
saya disebut downline dan kami menerima kontribusi dari 20 orang upline dan 30
orang downline

Masing-masing menyumbang 1% dari paket mereka untuk naik dan turun

Dengan kata lain untuk memahami bagaimana distribusi ini terjadi, harap baca
paragraf ini dengan cermat...

"Pemahaman distribusi kaki tunggal

20 level naik dan Anda membeli 50 Matic atau 1000 Matic
Tetapi Anda menerima kontribusi Anda sesuai dengan jumlah paket Anda %
(persentase) Formula

Paket dibeli atau diinvestasikan kembali dalam paket
Untuk upline 20% itu dan untuk downline 30% itu Bagi dengan jumlah total nilai
paket di semua upline 20 orang Dan sama di 30 orang downline

Cara pertama
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Contoh numerik
Jumlah reinvestasi adalah 1000 Matic
Berarti 200 Matic akan dibagikan di tim upline
Dan mari kita asumsikan nilai paket total tim upline adalah 154060 Matic
Jadi sekarang
200 154060 = 0,00129 adalah nilai per unit matic
Dan untuk transaksi ini nilai paket anda adalah 7439 matic

Kemudian
7439 × 0,00129 = 9,59
Jadi 9.59 matic adalah penghargaan upline Anda untuk transaksi ini

Dengan cara yang sama setiap transaksi mengambil istana melalui formula ini
untuk menerapkan ini dalam sistem, membutuhkan waktu untuk menghitung dan
mendistribusikan

Anda selalu berusaha untuk mengambil lebih dari kue.

Menurut formulasi ini, bagian Anda meningkat sesuai dengan peningkatan nilai
paket Anda"

Ada pendapatan tingkat, yang bekerja hanya dari Anda dan orang-orang
jaringan tim Anda, kami peroleh dari 11 level ke bawah, dari level pertama 10%
dan level 2 hingga level 11 masing-masing 3% ...

Tingkat pendapatan
1. 10% 2. 3% 3. 3% 4. 3% 5. 3% 6. 3% 7. 3% 8. 3 % 9. 3% 10. 3% 11. 3%
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ondisi untuk mencapai tingkat pendapatan

Level 1 dan 2 terbuka secara default

Minimum 4 sponsor langsung untuk dibuka dari level 3, 4, 5, 6 dan 7.

8 langsung buka tanggal 8, 9 tingkat 10 dan 11

Ada kumpulan 5% dari total kontribusi setiap hari, semua kualifikasi kumpulan
menerima kontribusi yang sama hingga bagian kumpulan

Kondisi untuk memenuhi syarat pool

Perlu menyelesaikan 4 sponsor langsung dalam waktu 4 hari sejak aktivasi akun
Anda dan tetap berada di kumpulan sampai 1000 Matic telah Anda peroleh
melalui metode pendapatan apa pun...

Another pool of 5% from total turn over and equal distribution method

Condition to qualify

There should be 500 contributors at 11th level of your tree and remain in the pool
for forever..

So this is 100% distribution arrangements, entire code has written over polygon
smart contract, and 100% decentralised, no modification, no alterations, no
manipulation

Reinvestment/ withdrawal
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No direct partner required...

package value 50 to 249 Matic coin    
60% reinvestment,
40% wallet withdrawal

4 direct partner required
250 matic to 499 matic

50% reinvestment and
50% wallet withdrawal

2 direct partner required
Personal package should in between 500 matic to 999 matic

40% reinvestment and
60% wallet withdrawal

No direct partner required
Your personal package should be
1000 matic or above

30% reinvestment and
70% wallet withdrawal
 
And reinvestment will be distributed as per package purchased method.

Deduction 5%

Enjoy 100% trust and transparent.
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