APRESENTAÇÃO DA WANKCOIN
Com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de tecnologias de ponta e avanços dinamizadores
em vários setores, incluindo o entretenimento, processamento de pagamentos online, codificação de vídeo e
áudio, produção de realidade virtual, desenvolvimento de aplicações e redes de publicidade CPA, a equipa
WankCoin apresenta um registo com provas dadas a identificar e resolver problemas de longa data no mundo
online com resultados muito positivos. Em 2013, a equipa reconheceu as dificuldades com que todos os
facilitadores de pagamentos na indústria de entretenimento para adultos têm de lidar no âmbito das suas
operações diárias.

Os bancos recusam-se a trabalhar com clientes da indústria, as associações de cartões de crédito tratam a
indústria com aspereza e as soluções de pagamento alternativas cobram até 35% em comissões para
processar transações, além de que muitas empresas que inicialmente tencionavam resolver estes desafios
raramente duravam mais do que alguns meses.
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A SOLUÇÃO
Com um profundo conhecimento
privilegiado de todos os
problemas que afetam os
pagamentos efetuados no seio
da indústria de adultos ao nível
das compras, subscrições e
transações B2B (juntamente
com a camada adicional de
complexidade somada à banca
a retalho para os executivos da
indústria), a equipa WankCoin
concebeu uma solução que faz
avançar todo o processo de
pagamento para uma nova era
de simplicidade e fiabilidade.
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RESULTADOS REAIS
Lançada em 2014 como uma criptomoeda SHA256, e convertida recentemente para um token ERC20, a
WankCoin é uma forma segura e anónima de pagar entretenimento para adultos. Protege as informações
pessoais dos consumidores, ao mesmo tempo que impede pagamentos recorrentes, elimina comissões
ocultas ou enganadoras e proíbe um grande número de fraudes dos consumidores. Com a WankCoin, 100%
do dinheiro que um consumidor paga por um produto vai diretamente para o comerciante, garantindo a maior
probabilidade de o dinheiro ser reinvestido de volta no próprio produto, ao invés de ser sugado por
intermediários. Finalmente, a WankCoin remove o ónus de regulamentos injustos e muitas vezes absurdos
que são impostos por associações de cartões de crédito a indústrias de “alto risco”. Daí que a WankCoin já
seja aceite por mais de 100 marcas de topo, incluindo o Site de Realidade Virtual do Ano 2018!

JÁ ACEITO POR MAIS DE

100

MARCAS E SITES FAMOSOS
EQUIPA WANKCOIN
Com mais de 250 anos de experiência conjunta, a equipa WankCoin é tão
experiente, fidedigna, respeitada e motivada como qualquer outro grupo de
gestão que possa encontrar. Os nossos principais gestores estão juntos há mais
de duas décadas a moldar avanços tecnológicos em diversas indústrias.
A nossa paixão por resolver problemas complexos através da adoção e adaptação de tecnologia avançada
colocou-nos na melhor posição para apoiar as necessidades de desenvolvimento contínuo da WankCoin e do
setor que serve. A nossa equipa é GRANDE, porque as nossas ambições são GRANDES! O melhor de tudo é
que somos completamente transparentes e fáceis de contactar por investidores ou por alguém que necessite de
apoio.

DISTRIBUIÇÃO DE TOKENS
CONVERSÃO DA ANTIGA WANKCOIN PARA WANKCOIN

500,000,000

NÍVEL BÔNUS 1

280,000,000

NÍVEL BÔNUS 2

260,000,000

NÍVEL BÔNUS 3

240,000,000

NÍVEL BÔNUS 4

220,000,000

MANTIDO PARA VENDAS FUTURAS

350,000,000

DISTRIBUIÇÃO DE TIME

150,000,000

VENDA DE TOKENS DA WANKCOIN
Para comemorar o relançamento
da WankCoin como um token
ERC20, a WankCoin irá iniciar uma
segunda edição da venda de
tokens a partir de 7 de maio de
2018. A venda de tokens está
aberta a qualquer pessoa elegível
para comprar ou possuir
criptomoeda e não existem
restrições às compras individuais
durante a venda.

LEVELS
40% DE BÔNUS NOS
PRIMEIROS 200 MILHÕES
30% DE BÔNUS NOS
PRÓXIMOS 200 MILHÕES
20% DE BÔNUS NOS
PRÓXIMOS 200 MILHÕES
10% DE BÔNUS NOS
ÚLTIMOS 200 MILHÕES

FUTURO DA WANKCOIN
A equipa WankCoin está interessada em fomentar o crescimento em todo o
setor do entretenimento para adultos e mais além, mas existem 3 áreas
principais em que nos concentramos atualmente:

REALIDADE VIRTUAL
A WankCoin foi criada para resolver vários problemas com os pagamentos
online. Mais recentemente, a nossa equipa reconheceu que ninguém estava a
produzir conteúdos de qualidade para utilização em capacetes de RV
avançados, por isso propusemo-nos a corrigir isto para os consumidores.
Desenvolvemos a nossa própria tecnologia, criámos as nossas próprias
soluções e ouvimos os comentários dos consumidores. Em janeiro, o nosso
primeiro produto de RV, WankzVR.com, foi nomeado Site de Realidade Virtual
do Ano 2018, e o acesso ao mesmo pode ser adquirido com WankCoin neste
preciso momento.

REALIDADE AUMENTADA
O passo natural seguinte a partir da RV é a RA, pelo que a nossa equipa já
está a criar efeitos visuais aumentados que interagem com os utilizadores no
mundo real. À medida que o mercado evoluir, traremos a AR para fora dos
nossos laboratórios e para milhões de lares, estabelecendo ao mesmo tempo
uma relação simbiótica entre a WankCoin e os conteúdos de classe mundial
que poderá comprar com ela.

IA/ROBÓTICA
A equipa WankCoin utiliza igualmente aplicações de aprendizagem automática
avançada para resolver problemas complexos. Ao combinar a inteligência
artificial com uma interface robótica acessível, a equipa WankCoin está a fazer
avanços significativos rumo à criação de ligações verdadeiramente íntimas
com companheiros virtuais que precederão novas formas de entreter e
enriquecer as vidas pessoais de todos os consumidores digitais.

RESUMO
A WankCoin é um token ERC20 disponível para venda a qualquer pessoa interessada em tirar partido do
crescimento contínuo da indústria de entretenimento para adultos ou de outros mercados verticais de “alto
risco” online. Mais de 4 anos de utilização ativa, um volume incrível de tecnologia de ponta e a equipa mais
experiente do mercado estão por trás de cada token WankCoin. O seu interesse é altamente apreciado, e
recomendamos que leia o Livro Branco detalhado clicando aqui, à medida que cria a sua própria conta e
passa a fazer parte de próxima geração de investidores em tecnologia avançada connosco.

