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Ang matic ay katutubong barya
Mga package
50/100/250/500/1000
Matic
Batay sa isang polygon chain, ang native coin ay Matic, isang 100% distribution
algorithm, na gumagana sa isang paraan ng kontribusyon.
Mayroong 4 na paraan upang mag-ambag at tumanggap ng kontribusyon
First way

Pandaigdigang pag-aayos ng single leg
Lahat ng sumasali sa global tree ay napapailalim sa isa't isa at nag-aambag sa
mga hindi kilalang tao, Ang mga taong mas nauna sa akin ay tumatawag sa
upline at ang mga taong susunod sa akin ay tumawag ng downline at kami ay
tumatanggap ng kontribusyon mula sa 20 katao sa upline at 30 tao sa downline
Ang bawat isa ay nag-aambag ng 1% ng kanilang package sa up at downline
Sa madaling salita upang maunawaan kung paano nagaganap ang pamamahagi
na ito mangyaring basahin nang mabuti ang talatang ito...
"Pag-unawa sa pamamahagi ng isang paa
20 level up at bibili ka ng alinman sa 50 Matic o 1000 Matic
Ngunit natatanggap mo ang iyong kontribusyon ayon sa halaga ng iyong pakete
%(porsiyento) Formula
Binili ang package o muling pamumuhunan sa pakete
Para sa upline 20% niyan at para sa downline 30% niyan Hatiin sa kabuuang
halaga ng halaga ng package sa lahat ng upline 20 tao At pareho sa 30 tao
downline
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Halimbawa ng numero
Ang halaga ng muling pamumuhunan ay 1000 Matic
Means 200 Matic ang ipapamahagi sa upline team
At ipagpalagay natin na ang kabuuang halaga ng package ng upline team ay
154060 Matic
At ngayon
200 ÷154060 = 0.00129 ay bawat matic unit value
At para sa transaksyong ito ang iyong package value ay 7439 matic
Pagkatapos
7439 × 0.00129 = 9.59
So 9.59 matic ang upline award mo for particular this transaction
Sa katulad na paraan ang bawat transaksyon ay tumatagal ng palasyo sa
pamamagitan ng formula na ito upang ilapat ito sa system, tumatagal ng ilang
oras upang makalkula at maipamahagi
Ikaw ay palaging nasa karera upang kumuha ng mas malaking kagat mula sa pie.
Pangalawang paraan

Ayon sa pormulasyon na ito, tumataas ang iyong bahagi ayon sa pagtaas ng
halaga ng iyong pakete"

Mayroong antas ng kita, na gumagana lamang mula sa iyo at sa iyong mga tao
sa network ng koponan, kumikita kami mula 11 antas pababa, mula sa unang
antas 10% at ika-2 hanggang ika-11 na antas 3% bawat isa...
Antas ng kita
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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Kondisyon upang makamit ang antas ng kita
Ang 1st at 2nd level ay bukas bilang default
Minimum na 4 na direktang sponsor na magbubukas mula sa ika-3, ika-4, ika-5,
ika-6 at ika-7 na antas.
8 direktang buksan ang ika-8, ika-9
ika-10 at ika-11 na antas
Pangatlong paraan

Mayroong pool na 5% mula sa kabuuang kontribusyon araw-araw, lahat ng pool
qualifier ay tumatanggap ng pantay na kontribusyon hanggang sa bahagi ng
pool
Kundisyon para maging kwalipikado sa pool
Kailangang kumpletuhin ang 4 na direktang sponsor sa loob ng 4 na araw ng
pag-activate ng iyong account at manatili sa pool hanggang 1000 Matic ang
nakuha mo sa pamamagitan ng anumang paraan ng kita...
Ikaapat na paraan

Isa pang pool ng 5% mula sa kabuuang turn over at pantay na paraan ng
pamamahagi
Kundisyon para maging kwalipikado
Dapat mayroong 500 na nag-aambag sa ika-11 na antas ng iyong puno at
manatili sa pool magpakailanman..
Kaya ito ay 100% na pagsasaayos ng pamamahagi, ang buong code ay nakasulat
sa polygon smart contract, at 100% desentralisado, walang pagbabago, walang
pagbabago, walang manipulasyon
Muling pamumuhunan/ pag-withdraw
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Kondisyon 1

Walang direktang partner na kailangan...
halaga ng package 50 hanggang 249 Matic coin
60% muling pamumuhunan,
40% pag-withdraw ng wallet
Kondisyon 2

4 na direktang kasosyo ang kailangan
250 matic hanggang 499 matic
50% muling pamumuhunan at
50% pag-withdraw ng wallet
Kondisyon 3

2 direktang kasosyo ang kailangan
Ang personal na pakete ay dapat nasa pagitan ng 500 matic hanggang 999
matic
40% muling pamumuhunan at
60% na pag-withdraw ng wallet
Kondisyon 4

Walang kinakailangang direktang kasosyo
Ang iyong personal na pakete ay dapat na
1000 matic o mas mataas
30% muling pamumuhunan at
70% pag-withdraw ng wallet
At ang muling pamumuhunan ay ipapamahagi ayon sa paraan ng pagbili ng
pakete.
Deduksyon 5%
Tangkilikin ang 100% tiwala at transparent.

