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Matic là đồng tiền gốc
Các gói
50/100/250/500/1000 Matic
Dựa trên một chuỗi đa giác, tiền ảo gốc là Matic, một thuật toán phân phối 100%,
hoạt động trên một phương pháp đóng góp.
Có 4 cách để đóng góp và nhận đóng góp
Cách đầu tiên

Sắp xếp một chặng toàn cầu
Tất cả những người tham gia vào cây toàn cầu đến với nhau và đóng góp cho
những người chưa biết, Những người tham gia sớm hơn tôi được gọi là tuyến trên
và những người tham gia sau tôi được gọi là tuyến dưới và chúng tôi nhận được sự
đóng góp từ 20 người tuyến trên và 30 người tuyến dưới
Mỗi người đóng góp 1% gói của họ cho tuyến trên và tuyến dưới
Nói cách khác để hiểu sự phân phối này diễn ra như thế nào, vui lòng đọc kỹ đoạn
này ...
"Hiểu biết về phân phối chân đơn
20 cấp và bạn mua 50 Matic hoặc 1000 Matic
Nhưng bạn nhận được khoản đóng góp của mình theo Công thức% (phần trăm)
gói của bạn
Gói đã mua hoặc tái đầu tư vào gói
Đối với tuyến trên 20% và tuyến dưới là 30% Chia cho tổng giá trị gói ở tất cả 20
người tuyến trên Và tương tự ở tuyến dưới 30 người
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Ví dụ số
Số tiền tái đầu tư là 1000 Matic
Có nghĩa là 200 Matic sẽ được phân phối trong đội tuyến trên
Và giả sử tổng giá trị gói của nhóm tuyến trên là 154060 Matic
Vậy bây giờ
200 ÷ 154060 = 0,00129 là giá trị trên mỗi đơn vị matic
Và đối với giao dịch này, giá trị gói của bạn là 7439 matic
sau đó
7439 × 0,00129 = 9,59
Vì vậy, 9,59 matic là phần thưởng tuyến trên của bạn cho giao dịch này
Theo cách tương tự, mỗi giao dịch sẽ sử dụng công thức này để áp dụng điều này
trong hệ thống, cần một chút thời gian để tính toán và phân phối
Bạn luôn ở trong cuộc đua giành miếng ăn lớn hơn từ chiếc bánh.
Cách thứ hai

Theo công thức này, tỷ trọng của bạn tăng lên khi giá trị gói hàng của bạn tăng
lên "

Có thu nhập cấp độ, chỉ hoạt động từ những người trong mạng lưới của bạn và
nhóm của bạn, chúng tôi kiếm được từ cấp độ 11 trở xuống, từ cấp độ đầu tiên 10%
và cấp độ thứ 2 đến cấp độ thứ 11 là 3% mỗi ...
Mức thu nhập
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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Điều kiện để đạt được mức thu nhập
Cấp độ 1 và 2 được mở theo mặc định
Tối thiểu 4 nhà tài trợ trực tiếp để mở từ cấp 3, 4, 5, 6 và 7.
8 trực tiếp mở ngày 8, 9
Cấp 10 và 11
Cách thứ ba

Có mức đóng góp 5% từ tổng số tiền đóng góp hàng ngày, tất cả các nhóm đủ
điều kiện nhận được khoản đóng góp như nhau cho đến khi tham gia một phần
Điều kiện để hội đủ điều kiện
Cần hoàn thành 4 nhà tài trợ trực tiếp trong vòng 4 ngày kể từ ngày kích hoạt tài
khoản của bạn và vẫn ở trong nhóm cho đến khi bạn kiếm được 1000 Matic thông
qua bất kỳ phương thức thu nhập nào ...
Cách thứ tư

Một nhóm khác 5% từ tổng số lượt giao dịch và phương pháp phân bổ đều
Điều kiện để đủ điều kiện
Phải có 500 cộng tác viên ở cấp 11 của cây của bạn và sẽ ở trong nhóm vĩnh viễn ..
Vì vậy, đây là 100% sắp xếp phân phối, toàn bộ mã đã được viết trên hợp đồng
thông minh đa giác và 100% phi tập trung, không sửa đổi, không thay đổi, không
thao tác
Tái đầu tư / rút tiền
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Điều kiện 1

Không cần đối tác trực tiếp ...
giá trị gói 50 đến 249 Matic coin
Tái đầu tư 60%,
40% rút tiền về ví
Điều kiện 2

4 đối tác trực tiếp yêu cầu
250 matic đến 499 matic
50% tái đầu tư và
50% rút tiền ví
Điều kiện 3

Yêu cầu 2 đối tác trực tiếp
Gói cá nhân phải trong khoảng từ 500 matic đến 999 matic
40% tái đầu tư và
Rút tiền 60% về ví
Điều kiện 4

Không cần đối tác trực tiếp
Gói cá nhân của bạn nên
1000 matic trở lên
Tái đầu tư 30% và
70% rút tiền từ ví
Và tái đầu tư sẽ được phân phối theo phương thức mua gói.
Khấu trừ 5%
Tận hưởng 100% sự tin tưởng và minh bạch.

