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B I R I M I

COINSPACE HAKKINDA
Coinspace’in ana merkezi Avrupa’da olmakla beraber Global bir operasyona sahiptir.
Şirket olarak Güney Amerika, Afrika, Hindistan ve Asya pazarlarına odaklanmış durumdayız.
Şirketimiz yasallık ve büyümeye önem verdiğinden, sürekli yeni pazarlara ofisler açmaktadır.

Coinspace benzersiz bir iş fırsatıdır. Arkasındaki ana fikir, kripto paranın dünya üzerindeki trendinden faydalanmaktır.
Bu fırsatı görebilen insanlar için inanılmaz faydalar sunmaktayız. Misyonumuz size madencilik hizmeti sunup,
madencilik ile alakalı olan zorlukları aşabilmeniz ve hiç bir deneyime sahip olmadan Kripto Paraya sahip olabilmenizdir.

COINSPACE ‘IN FELSEFESI
Sizin istekleriniz Coinspace için önemlidir ve üyelerimizin başarısı her şeydir. Güçlü ve kazançlı bir
organizasyon kurmak için gereken özverinin farkındayız. İşinizin kolaylaştırılması gerektiğine ianıyoruz.
Bu yüzden başarılı olmanız yolunda önünüze çıkacak olan engellerin mümkün olan en fazlasını
elimine etmeye konsantre olmuş durumdayız.
Misyonumuz gerçek Kripto para değerini inşa etmek. Bu ancak üç unsuru oluşturarak başarılabilir:
Üstün bir ticari karlılığın yansıra kullanıcı temelli bir ticari hacim, yüksek kullanılırlığa sahip bir coin ve
akıllıca dizayn edilmiş bir kobi programı.

Vizyonumuz :
“ Tek Dünya Tek Para Birimi “
Amacımız sizlere olabilecek en kullanışlı ve kârlı coini sağlayacak sistemi sunmak:

S-COIN
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FIRSAT
Coinspace size bir ömür boyu fırsat sağlar. Günümüzün dijital ekonomisinin iş dünyasında devrim yaratır.
Biz, ömürlük ödüllere bağlı genişletilmiş bir b o n u s p r o g r a m ı y l a birlikte y ü k s e k k a z a n ç f ı r s a t ı
sunuyoruz. İlk kez, kendi madencilik sisteminin (coin üretme sisteminin) sahibi olabilme fırsatını sunuyoruz. Şu ana
kadar bu sistem yalnızca dev kuruluşlar ve büyük yatırımcılar için mümkündü.
Azami katkı için sistemimiz yalnızca katılımcılarımız için mevcuttur. Böylece birçok mevcut kripto paranın sahibi haline
gelebilirsiniz. Daha da iyisi, yeni para birimi S-coin in ilk kullanıcısı ve destekçilerinden birisi olabilirsiniz. Bizim şaşırtıcı
iş topluluğumuzun bir üyesi haline gelerek, S-coin h e n ü z p i y a s a y a s ü r ü l m e d e n ö n c e bilgi sahibi
olabileceksiniz. Bu size geleceğin yeni kripto parasını iş ortaklarınıza sunabilme avantajını sağlayacak. Bu, finansal
başarınızı inşa etmek için inanılmaz bir fırsattır ve hepsinin ötesinde, seçilmiş bir azınlığın içinde olarak en büyük
avantajı elde edebilmeyi başarmanızı sağlar : H e r k e s t e n ö n c e S - c o i n e s a h i p o l a b i l m e k !
S-coin in çıkışından önceki halinin münhasırlığı nedeniyle en düşük riski ve en yüksek güvenliği garanti ediyoruz.
Değerini, piyasada hali hazırda mevcut olan kripto paraların madenciliğini (üretimini) yaparak garant altına alıyoruz.
Aynı zamanda S-coin in belli bir değerin altına kesinlikle d ü ş m e y e c e ğ i n i n önlemini alıyoruz.
Bunu coin in yedeklemesini yapmak suretiyle sağlayacağız. P e k i n a s ı l ? Bu özel bilgiyi S-Coin in resmi olarak
piyasaya çıkışına kadar şirketin gizli bilgisi olarak tutacağız.
Benzersiz sistemimiz sizin kripto para S-coin i üretebilmenizi sağlarken, bizler arka planda başka diğer kârlı kripto
paraları üreterek sizin yatırımınızı güvence altına alıyoruz. Size kendi kariyerinize bizimle başlatma fırsatını teklif ediyoruz.
Çok kolay ve basit. Dünyayı bizden haberdar edin ve böylece kolay ve sürekli biçimde ilave para kazanın.
Ş i m d i p a r a k a z a n ı n . Size kişiye göre özelleştirilmiş bir para kazanma programı sağlıyoruz.
Yeni katılımcılarımız çeşitli kazanç avantajlarına ulaşım olanağı elde ederler. Bu kazanımlar, nakit para ödülleri, bir
yıllık kontrat, anlık kazançlar ve coin üretimini kendileri üstlenmediği için elektrik harcaması, donanım ve bakım
masraflarının olmaması gibi konuları içerir. Dahası, ön ödemeli banka kartınıza, ödemelerimizi doğrudan yüklemeyi
teklif ediyoruz.

Gelecek ellerinizin arasında.
Bizimle birlikte, geleceğiniz için kendi
S-Coin paranızın yaratıcısı olacaksınız.
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MADENCILIK

(kripto para üretimi)

Size en yüksek kalitede kişisel madencilik servisi sunuyoruz. En iyi yazılım ve donanımları geliştirerek size en karlı
madencilik imkanını sunuyoruz.
En uç noktadaki teknik donanımları, basit ve kolay anlaşılır madencilik kontratlarıyla (üretim anlaşmaları) birleştirerek
piyasadaki mevcut en avantajlı madencilik çözümlerini ayağınıza getiriyoruz.
Tüm üretim elektrik ve bakım giderleri hizmet bedellerinin içine dahildir.
Hangi boyutta bir madencilik kapasitesini seçerseniz, günlük para üretiminiz de seçiminizle orantılı büyüklükte olur.
Hemen kazanmaya başlayabilmeniz için, donanımları, h o s t i n g h i z m e t i n i ve teknik bakım hizmetlerini size
tedarik ediyoruz.

Sistem elastiktir :
İstediğiniz zaman istediğiniz kadar çok miktarda ya da az miktarda
üretim gücüne (sonucunda coin miktarına) sahip olabilirsiniz.

Teknisyenlerimiz, madencilik yapısının tüm bileşenlerinin sürekli olarak takibini ve servisinin devamlılığını sağlarlar.
Sizlere sürekli ödemeler ve profesyonel destek sağlıyoruz. Bilişim kadromuz madencilik faaliyetini sizin için yürütürler.
Bu yapıdan dolayı siz yalnızca arkanıza yaslanıp yatırımlarınızın büyümesini izleyebilirsiniz.
İşlem gücü ve coinler talebe göre anlık olarak satılabilirler.
Sabit geliriniz için likit kripto para kullanan bir sisteme sahibiz. Sistem ayrıca aynı coin i, “S-coin i” destekleyen
kullanıcılardan oluşan geniş kitleleri de taşıyabilir. S-coin, 50.000 kadar katılımcıya ulaştığımızda piyasaya açılacaktır.
Geniş ve istikrarlı bir kullanıcı kitlesi, gelmekte olan yeni para birimini daha güvenli, kârlı ve değerli yapacaktır.
En gelişmiş ve güncel cihazlarla, siz günlük işlerinizi yürütürken ve hatta uyurken dahi üretim sürecini gerçekleştiren
eşsiz bir madencilik sistemi sunuyoruz.

GÜNLÜK MADENCİLİK,

GÜNLÜK KÂR

Coinspace in en önemli özelliği nedir ?

Bu güçlü, benzersiz ve modern madencilik ekipmanları sizin için hazır durumdadır ve o andaki en yüksek değerdeki
kripto paralara göre özelleştirilmiştir. Böylece, riskleri minimize etmiş ve güvenliği de sizin için mümkün olan en yüksek
seviyeye yükseltiyoruz.

BİZ SİZİN İÇİN HER ŞEYLE İLGİLENİYORUZ
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COINSPACE İŞ GELİŞTİRME PROGRAMI
Stage 1

Up to 50.000 members

Stage 2

releasing S-coin,
merchant program,
exchange

Stage 3

The S-coin as a
widespread method of
payment

COINSPACE

ÖZELLIKLER ve AVANTAJLAR
K o l a y ö d e m e : en yüksek seçim yapma gücünü size veren hızlı ve anında ödeme
G ü v e n l i ö d e m e : kullanıcılar için risksiz güvenli ve anonim parasal işlemler
H ı z l ı ö d e m e : Dünyanın her yerinde anında ödeme. Standart ödeme araçlarından çok daha hızlı
Ş e f f a f l ı k : Block-chain uygulamasında her bir para hareketini görebilirsiniz
Kripto para güven ve şeffaflık üzerine inşa edilmiştir. Block-chain şeffaflık sistemi her bir S-coin inizin
nereden geldiğini görme imkanı sağladığı gibi, ayrıca üretildiği andan size gelene kadar zincir üzerindeki tek
tek her bir hareketini de izleme imkanı verir. Ancak; tüm işlemler tamamen anonim olduğu için kişisel
bilgileriniz de saklı olarak kalır

D ü ş ü k y a d a s ı f ı r i ş l e m b e d e l i : tüm dünya çapındaki işlemlerde fiyat
(standart para transferi) ile karşılaştırıldığında çok düşük ya da hiç olmayan işlem bedelleri.
Kripto para işlemleri bildiğimiz tüm işlem metodlarındandan çok daha düşük maliyetlidir
R i s k s i z : Kullanıcıların yalnızca kendi özel anahtarlarını güvence altına almaları yeterlidir. Bu dijital olarak
fiziksel olarak ya da her iki şekilde de yapılabilir. Kripto paralar geleceğin teknoloji çağının para birimleridir
Ö d e m e d e ö z g ü r l ü k : Kripto paranın tabiatı akit paraya çok benzemektedir. Dünya çapındaki
transferler hızlı ve basittir fakat, günün sonunda her şeyi satın alabilirsiniz. Bir fincan kahve den bir arabaya
kadar

K o n t r o l v e g ü v e n l i k : işlemler kullanıcıların kontrolü altındadır. Bu hem Kripto paraya hem de
ağdaki kullanıcılara güvenlik sağlar

K o b i l e r i ç i n d ü ş ü k r i s k l e r : Tüccarlar sahtekarlık sonucu oluşabilecek potansiyel kayıplara
karşı korunurlar. İbraz yoktur !

Y ü k s e k l i k i d i t e : Paralar tek bir tuşla transfer edilir. Bu, hesabınızdaki paranın anında ulaşılabilir
olması anlamına gelir
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Kripto paraların değeri arz ve talebe dayanır.

Bu tipteki para birimleri toplamda üretilecek coin sayısının
sınırlı olmasından dolayı yükselme eğilimindedir.
Bu şu anlama gelir : Kullanıcı sayısı sürekli artmasına rağmen, piyasada sınırlı sayıda Coin mevcut olacaktır !

S-COIN
Biz herkese hem dijital para endüstrisine ulaşım hem de bu konunun anlaşılabilirliğini sağlıyoruz. Kâr yapılması için
benzersiz sisteminizi bu şekilde kullanıyoruz. Bizim yardımımızla, Kripto parayla Ticaret yapmanın, yatırım yapmanın ve
kâr yapmanın sırlarını öğrenin.
Size Kripto paranın en üstün sistemini getirmek için çabalıyoruz ve en iyi tarafı da : şirketimiz her şeyin icabına
bakıyor. Üretimin en karlı olabilmesi için size teknoloji harikası donanım ve yazılımları sunuyoruz. Para yapma makinanızın servisi ve idaresi için uzmanları çalıştırıyoruz ve hiçbir masraftan kaçınmıyoruz.
Yatırımı nasıl ister 150 euro gibi küçük ister 120000 euro gibi büyük olsun, benzersiz sistemimiz tüm iştirakçilerimize
aynı seçenekleri sunar ve aynı inanılmaz sonuçları üretir.
Şirketimiz kısa vadeli kâr amacında değildir; biz uzun dönem sürdürülebilirlik ile ilgilenmekteyiz. Biz uzun vadede yeni
ve tam kullanışlı bir ödeme metodunun ve kârlılığın en iyi ve en basit yolunu oluşturma arayışındayız.

S-coin i özel olarak ürettik çünkü hepimiz
için daha iyi bir dünya istiyoruz.
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Sınırlı sayıda coin arzı, enflasyon yok, sürekli daha ve daha fazla talep, değerinde sürekli yükseliş, otoritelerden
bağımsız merkezî olmayan bir sistem, bilgisayarlardan oluşan ağı destekleyen uçtan uca iletişim teknolojisi,
block-chain sistemi ile en üst düzeyde şifrelenmiş güvenli ve şeffaf protokol ! Bu Ödeme Sistemleri için bir devrimdir.
Bu insanlık için bir sonraki en büyük adımdır ve internetten beri yapılmış en önemli icattır ! Dijital cüzdan programlarını
indirip bunu cep telefonlarındaki banka hesapları gibi kullanacak olan bankadan faydalanamayan 2,5 milyar insan !
Bu tamamen özgürdür, bedavadır ve Kripto para ile dünya genelinde işlemleri hemen başlatabilmek için
kullanılabilmekte. Gelecek, sizin kararınıza bağlı.
S-coin nedir?
Geleceğin S-Coin i, uçtan uca teknoloji kullanan bir internet dijital parasıdır. Bu ağ, merkezsizdir ve merkezi
otoritelerden bağımsızdır. Bireyler, tüm dünyada düşük ya da sıfır bedelle arkadaşlarına ve ailelerine hızlı ve güvenli
şekilde para transferi yapabilirler. S-coin, para hareketlerinin hızlı ve verimli şekilde işlenebilmesi için en son
teknolojileri CPU/GPU ve POV/POS sistemlerinin yeni bir karışımı ile birlikte kullanır.
Misyonumuz, özel bir kârlılıkla, kullanıcı temelli bir ticari hacim oluşturarak gerçek bir Kripto para değeri inşa etmektir.
S-coin i diğer tüm Kripto paralardan ayıran iki kilit nokta vardır : S-coin i satın almalar yapmak için alıp kullanan
kişiler için özel bir ticari kâr. İkincisi ise S-coin in tanıtımı ve ticari ağını kurmak için kaldıraç kuvvetli bir pazarlama gücü.
Madencilik sistemimizi isteyen herkes kullanıp bizi destekleyebilir ve aynı zamanda dünyanın en büyük başarı
hikayelerinden birinin içinde kazanabilir.

İŞ PLANI
PACKAGES
We offer completely automatic Coinspace b e g i n n e r p a c k a g e s so that you can get started even without
any prior experiences or technical abilities. Join our dedicated team of distributors by choosing a package below
and start mining your own coins within minutes! We offer o n e - c l i c k cryptocurrency mining packages with our
mining service. Regardless of your technical abilities, you can enter this amazing booming market and build your
very own home business.
Coinspace offers you a complete “ t u r n - k e y ” s o l u t i o n to capitalize on the incredible income producing
opportunity that cryptocurrency provides.
Each of our packages has an assigned volume value. Members earn volume through their business group sales.
All volume, no matter how it was generated, is referred to as L i f e t i m e T o t a l V o l u m e .
Commissions are paid weekly. Money is deposited directly into your e-Wallet account. All monetary value is in EUR.
For more details, please contact our Coinspace Support Team at support@coinspace.eu .
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STARTER
KIT

COINSPACE PACKAGES

MINIMUM

MICRO

POSITION

MINE

MINE

PACKAGE

PRICE

0€

PRICE

150€

PRICE

300€

POINTS
BINARY
DIRECT
COMMISSION

0
0€

20
10€
18€/30€

POINTS
BINARY
DIRECT
COMMISSION

50
25€

0€

POINTS
BINARY
DIRECT
COMMISSION

TOTAL

0€

TOTAL

28€

TOTAL

61€

(12%)/(20%)

(12%)/(20%)

36€/60€

(12%)/(20%)

15 coins / 1 per day

30 coins / 2,4 per day

QUARTER

HALF

BASIC
MINE

MINE

MINE

PRICE

700€

PRICE

1.500€

PRICE

3.000€

POINTS
BINARY
DIRECT
COMMISSION

120
60€

250
125€
180€/300€

POINTS
BINARY
DIRECT
COMMISSION

500
250€

84€/140€

POINTS
BINARY
DIRECT
COMMISSION

TOTAL

144€

TOTAL

305€

TOTAL

610€

(12%)/(20%)

(12%)/(20%)

360€/600€

(12%)/(20%)

100 coins / 5,5 per day

250 coins / 12 per day

500 coins / 24 per day

FULL

DOUBLE

ULTIMATE

MINE

MINE

MINE

PRICE

6.000€

PRICE

12.000€

PRICE

24.000€

POINTS
BINARY
DIRECT
COMMISSION

1.000
500€

2.000
1.000€
1.440€/2.400€

POINTS
BINARY
DIRECT
COMMISSION

4.000
2.000€

720€/1.200€

POINTS
BINARY
DIRECT
COMMISSION

TOTAL

1.220€

TOTAL

2.440€

TOTAL

4.880€

(12%)/(20%)

1.000 coins / 48 per day

(12%)/(20%)

2.000 coins / 100 per day

(12%)/(20%)

2.880€/4.800€

8.000 coins / 200 per day

FREE POSITION PACKAGE
0 EUR (0 BV)
Includes 60 days access to the distributor’s Backoffice
Single bonus: *Direct commission on all your personally sponsored members
Possibility to *Upgrade option (buy business package)
NO binary commissions
Coinspace mining service is not included /NO fixed monthly income
Coinspace mining contract is not included

POSITION
PACKAGE

More details:
DIRECT COMMISSIONS are OPEN 12%
the 45 day challenge (20% direct commission) begins on the day of your enrollment into the system
if upgraded to any Business package (minimum mine or higher) you start earning 20% direct commission till your
initial 45 day period expires
This bonus rewards you for sponsoring leaders
BINARY COMMISSIONS are LOCKED
Binary commissions are locked until you upgrade to any of the Coinspace Business Packages.
Binary volume is accumulated for a period of 60 days and it will remain there after the 60 day period if a member
purchases a package of MICRO MINE or greater within that period. It can also be paid out before or after the
period when a member becomes FULLY QUALIFIED ACTIVE MEMBER
INACTIVE POSITION:
Once the position goes INACTIVE a member can activate it by purchasing a package of minimum
6000 € (Full Mine Package)
60 DAYS ACTIVATION PERIOD RULE
Members with the FREE POSITION package must upgrade their package within 60 days after the date of their enrollment.
Members have the option to buy any Coinspace business package (Minimum Mine or higher), otherwise all the accumulated points in
binary within their first 60 days will be erased!
Member status is changed to inactive after 60 days if the FREE POSITION has not been upgraded to any of Coinspace’s business
packages.
Access to the online backoffice is allowed for a 60 day period.
After 60 days the backoffice will be closed down unless the FREE POSITION is upgraded to any of Coinspace’s business packages
(Minimum Mine or higher).
The FREE POSITION Package does not include the Coinspace Mining Service.
By starting with the FREE POSITION Package, members do not have any monthly fixed income.

* UPGRADE
Upgrade to any of Coinspace’s business packages. There is a possibility for members to upgrade the FREE POSITION
Package by buying any of Coinspace’s business packages (Minimum Mine or higher) in their Backoffice Shop.

UPGRADE
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BUSINESS PACKAGES
• Includes access to the distributor’s Backoffice
• 365 days active-status
• Includes Coinspace mining service
• One year mining contract
• Mining operations
• Project Shares (quarter mine or higher)
• »Crypto money maker« device : Software that allows you to
mine multiple digital currencies and enables you to obtain the
new cryptocurrency S-coin before its launch
• Full access to trading opportunities
• Includes all bonuses
• A system to improve your financial wellbeing
M I C R O M I N E : 150 €
Bronze Series
Held Coins: 15
Mining: 1,0 coins/day

(20 points)

GOOD TO KNOW

Why is it good to start with either the
Minimum Mine (300€) or a greater
package to become a
FULLY QUALIFIED MEMBER
IMMEDIATELY

Packages
0eur - 12% / no mining
150eur - 12% / mining
300eur - 20% / mining

M I N I M U M M I N E : 300 €
Bronze Series
Held Coins: 30
Mining: 2,4 coins/day

MINIMUM

MICRO

MINE

MINE

B A S I C M I N E : 700 €
Bronze Series
Held Coins: 100
Mining: 5,5 coins/day

(120 points)

Q U A R T E R M I N E : 1.500 € (250 points)
Silver Series
Held Coins: 250
Mining: 12 coins/day
Project Share: +1
QUARTER

BASIC

MINE

MINE

H A L F M I N E : 3.000 €
Silver Series
- Held Coins: 500
- Mining: 24 coins/day
- Project Share: +3

(50 points)

(500 poins)

F U L L M I N E : 6.000 €
Gold Series
Held Coins: 1.000
Mining: 48 coins/day
Project Share: +5

HALF
MINE

(1.000 points)

FULL
MINE

D O U B L E M I N E : 12.000 € (2.000 points)
Gold Series
Held Coins: 2.000
Mining: 100 coins/day
Project Share: +12
DOUBLE
MINE

U L T I M A T E M I N E : 24.000 € (4.000 points)
Black Series
Held Coins: 8.000
Mining: 200 coins/day
Project Share: +30
ULTIMATE
MINE
MERCHANT PRIORITY

CO-FOUNDER PACKAGE
Package for the largest volume investment opportunity
Coinspace Co-Founders Club Members Exclusive
Benefits and Rewards!
Double mine(3%) and Ultimate mine(2x3%)
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Exclusive
ONLY 150 CO-FOUNDER
packages available for
every continent

CO-FOUNDER POSITION

ONLY 150 CO-FOUNDER PACKAGES AVAILABLE
FOR EVERY CONTINENT!
If you buy the Double Mine Package or the Ultimate Mine Package, you are entitled to an a d d i t i o n a l a n n u a l
profit.
The additional profit for the Double Mine gives you one share out of the 30% from 3% of overall annual turnover
volume in EUR
The additional profit for the Ultimate Mine gives you two shares out of the 35% from 3% of overall annual turnover
volume in EUR
The first 150 Co-Founders from each continent will receive a share out of the 3 % o f t h e c o m p a n y ’ s a n nual profit.
Co-Founders are people who will buy Double or Ultimate Mine. Each year we will divide that additional profit to the
same 150 Co-founders from each continent.
Each Co-Founder can buy more than 1 package for one position/account. If one Co-Founder has more than one
Double or Ultimate Mine, the total number of Co-Founders will not change, but we will simply give that person more
shares.
150 accounts/positions per continent = 150 Co-Founders per Continent
65% from 3% of the company’s annual profit will be divided between 150 Co-Founders from each continent
e v e r y J a n u a r y for the past year.
Example:
150 Co-Founders on your continent
All together they have 160 Double Mines and 20 Ultimate Mines, which means 160 shares + 40 shares equals
200 shares. These 200 shares are property of 150 Co-Founders.
Assuming that 65% from 3% of the company’s annual profit is 1,000,000 €, which is then divided between 150
people. This amount will be divided among 200 shares, 160 Double Mine shares and 40 Ultimate Mine shares.
If you purchased the Double Mine, your additional annual profit would be 1,875 €.
If you purchased the Ultimate Mine, your additional annual profit would be 8,750 €.

Any earnings or success you achieve will vary according to the geographical location, time, and effort applied to your particular business
and is not guaranteed by COINSPACE, management, staff or member.
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LIFETIME ELIGIBILITY IN THE EXCLUSIVE WORLD REVENUE COINSPACE
CO-FOUNDER POOL
(3% of the World Pool of the company’s entire turnover volume will be paid out every year (in January) to a maximum of 150
Coinspace Co-Founder members per continent. The first World Pool share will be paid out on January 2017)

THE RECOGNITION AS A VISIONARY AND FOUNDING MEMBER OF COINSPACE
HONORED WITH THE EXPLUSIVE COINSPACE CO-FOUNDER PROGRAM
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• AYLIK AKTİVASYON ŞARTI YOKTUR
• Kariyerleri gerçekleştirmek için aylık kariyer hacmi oluşturmak gerekmez
• Binary (organizasyon) puanları hem zayıfhem de kuvvetli kolda ömür boyu silinmeden biriktirilir
• Kayıt (üye) yapmak şart degildir (yalnızca yatırımcı olma tercihi vardır)

COINSPACE MADENCİLİK SERVİSİ
• Her ayin 14 ‘ünde ve 28 ‘inde katılımcılara sabit ödeme yapılır. (Katılımcılar 0,5 euro garantili sabit fiyattan coinlerini
şirkete geri satmak istedikleri takdirde)
• Coinleri şirkete geri satma seçeneği S-coin piyasaya açılana kadar mevcut bir seçenek olacaktır.
(Coinspace üye sayısı 50.000 kişi olana kadar)
• Bir yıllık madencilik kontratı doğrultusunda coinlerinizi şirkete geri sattığınız takdirde %50 kâr elde edersiniz.
(Coinspace Madencilik Servisi)
• S-coin in piyasaya çıkışını beklemek seçeneğiyle %200 veya daha üzeri kâr imkanı. (Coinspace in 50.000
kullanıcıya ulaşmadı üzerine). S-coin in piyasaya açılması itibariyle çıkış değeri minimum 1 euro olacaktır.
• Coinlerin madencilik üretimi vasıtasıyla her gün belli ve sabit bir miktarda elde edilmesi, yalnızca networkte S-coin in halka
serbest bırakılmasına kadar mevcut olacaktır. Dolayısıyla hemen başlayarak mümkün olduğunca daha çok madencilik (üretim)
gerçekleştirin. Ne kadar erken başlarsanız o kadar çok sayıda coin elde edebilirsiniz ; ve mülkiyetinizde ne kadar yüksek sayıda
coininiz mevcut ise, paraya dönüştürdüğünüzde o kadar daha fazla varlık elde edersiniz. Dolayısıyla hemen başlamak
önemlidir.
S-coin halka açıldığında, serbest arz talep dengesi anlamına gelen serbest takas (coin alım satımı) başlayacaktır. Madencilik
(üretim) gittikçe daha zor hale gelecektir çünkü günlük ödül (her gün sabit miktarda coinden oluşan) günden güne daha çok
kişi arasında bölüşülmeye başlanacaktır. Sonuç olarak günlük üretim düşmeye başlarken coin in değeri anormal hızda yükselecektir. Konsepti bir kez kavradığınızda, erken başlangıç yapmanın neden geç başlamaktan çok daha önemli olduğunu
anlayabileceksiniz.

Any earnings or success you achieve will vary according to the geographical location, time, and effort applied to your particular business
and is not guaranteed by COINSPACE, management, staff or member.
Coinspace Ltd. // www.coinspace.eu

TAHMİNİ VARLIK ARTIŞI

150 €
HELD

15

PER DAY

1

300 €
HELD

30

PER DAY

2.4

700 €
HELD

100

PER DAY

5.5

1,500 €
HELD

250

PER DAY

12

3,000 €
HELD

500

PER DAY

24

6,000 €
HELD

1,000

PER DAY

48

12,000 €
HELD

2,000

PER DAY

100

24,000 €
HELD

8,000

PER DAY

200

TOTAL
COINS
365 days
375 €

START
VALUE
0.5 €
187.5 €

LAUNCH
VALUE
1€
375 €

MARKET
VALUE
3€
1,125 €

MARKET
VALUE
10 €
3,750 €

MARKET
VALUE
100 €
37,500 €

906 €

453 €

906 €

2,718 €

9,060 €

90,600 €

2,107.5 €

1,053.75 €

2,107.5 €

6,322.5 €

21,075 €

210,750 €

4,630 €

2,315 €

4,630 €

13,890 €

46,300 €

463,000 €

9,260 €

4,630 €

9,260 €

27,780 €

92,600 €

926,000 €

18,520 €

9,260 €

18,520 €

55,560 €

185,200 €

1,852.000 €

38,500 €

19,250 €

38,500 €

115,500 €

385,000 €

3,850.000 €

83,000 €

41,500 €

83,000 €

249,000 €

830,000 €

8,300.000 €

The fixed daily production of coins is only valid until S-coin is officially launched. After the launch daily mining - daily coin production - will vary according to the S-coin network and hash
power on the S-coin (members mining). At its launch the value of the S-coin is minimum doubled which means that the profit per licence is maintained at a minimum of 50% or more.

COINSPACE
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TANIMA VE ÖDÜLLER
Direkt Komisyon
(Hızlı başlangıç komisyonu) (%12 - %20):

Bir kullanıcıyı iş paketi ile başlattığınız her seferinde Direkt
Komisyon alırsınız. Başlangıç paketiyle aktif olmanız ya
da Coinspace iş paketiniz ile sistemin içinde olmanız
gerekir. Komisyonlar günlüktür fakat haftalık olarak
anında e-Wallet’ ınıza (elektronik cüzdan) ödenir.

BINARY

KOMİSYONU

( % 5 0 ) : Zayıf koldaki

sınırsız derinlikten gelen hacimden %50 ye kadar alarak
aylık 1.200.000 euro ya kadar kazanç imkanı.
Takımınıza dışarıdan yerleştirilen kişiler dahil, binary
organizasyonunuzda bulunan tüm kişilerin oluşturduğu
toplam hacim sizin komisyon hacminiz olarak
hesaplanır. Aktif Üyeliğe ve tüm Binary komisyonlarına
hak kazanmak için, biri sağ biri sol kola olmak üzere
iş paketleriyle iki aktif üyeye bizzat sponsorluk yapmış
olmanız gerekmektedir. Komisyonlar paket puanlarına
dayalıdır; bu puanlar hiç silinmeden sürekli olarak birikir
ve günlük olarak görüntülenebilir. Bu gelirler de haftalık
olarak ödenir. Binary gelirinin günlük bir üst limiti vardır.
ve bu limit kariyer seviyenize göre belirlidir.
E Ş L E Ş M E B O N U S U : Doğrudan sponsor
ettiğiniz katılımcıların binary gelirlerinin %10 ‘unu ve
devamımdaki iki alt sıra derinlikten de %20 ‘ye kadar
kazanabilirsiniz.
Gümüş Seri veya Altın Seri paketler aldığınız takdirde
ilk gün itibariyle %10 gelirleri kazanmaya başlayabilirsiniz.

€

1. generation

2. generation

3. generation

150 €
300 €
700 €
1,500 €
3,000 €
6,000 €
12,000 €
24,000 €

x
x
x
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %

x
x
x
x
10 %
10 %
20 %
20 %

x
x
x
x
x
10 %
20 %
20 %
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Bronze series
Bronze series
Bronze series
Silver series
Silver series
Gold series
Gold series
Black series

4 5 G ü n P r o g r a m ı : Kayıt tarihiniz itibariyle ilk 45 gün içinde kişisel olarak sponsorluk ve iş paketi almış olan
her katılımcı için paket bedeli üzerinden %20 Direkt Komisyon alırsınız. Bunun için üye olmuş olmanız ve Coinspace iş
paketlerinden birini almış olmanız gerekmektedir. (Minimum Mine veya üzeri)

M a d e n c i l i k K o m i s y o n l a r ı : Sahip olduğunuz İş Paketine göre değişen günlük madencilik operasyonunu
oluşturan bilgisayar gücünüzle yapılan servisin ispatıdır. Madencilik komisyonları, üyeler bulundukları periyotta ürettikleri
coinleri satmak istedikleri takdirde, bir yıl süre boyunca her ayin 14. ve 28. günlerinde ödenir.
Coinlerinizi aylık olarak şirkete geri satmak mı (%50 yıllık kâr marjıyla) ; ya da S-coin kullanıma açılana kadar bekleyip,
satmak ya da kullanmak üzere piyasa fiyatının yükselmesini beklemek mi istediğinize kendiniz karar verebilirsiniz.

Pasif Gelir 365 günlük yenileme:
Bilgisayarınızın madencilik gücü, madencilik teknolojisi, donanım ve yazılım güncellemeleri içindir. Katılımcılar, takip eden yıl için
de Coinspace in madencilik servisinden aylık komisyonlar (günlük coin üretimi) almaya devam istedikleri durumda, Coinspace İş
Paketlerinin yıllık olarak yenilenmesi gerekmektedir.
365 Yenileme, binary sistemi için yeni iş hacmi puanları yaratır
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MECBURİ ALIM
Haftalık olarak otomatik coin satın alımı, network’ü destekleyeceği gibi aynı zamanda mevcut üyelerle sabit bir
coin talebi oluşturup bu talebi koruyarak coinin değerini de destekler.
Network kurmakla kazanılan komisyonların %25 i, doğrudan otomatik olarak mecburi coin satin alımına yatırılır.
(Mecburi alım). S-coin in resmi piyasaya çıkışına kadar coinler otomatik olarak sabitlenmiş 0,5 euro fiyattan satın
alınır ve Held Coin (tutulan coin) kısmına yatırılır. S-coin resmi olarak piyasaya verildikten sonra, mecburi alıma
yönelik olan paranızı o anki piyasa fiyatıyla coin almak için kullanabilirsiniz.
ÖRNEK :
Haftada 1000 euro kazanmış olun : Paranın %75 ‘i nakit hesabına aktarılırken %25 ‘i Mecburi Alıma yatırılır. Yani
750 euro nakit hesabınıza yatar ve kalan 250 euro da 500 coin almak için kullanılır. (0,5 euro / adet)
Satın alınan coinler Held Coin (tutulan coin) hesabına aktarılır.
S-coin in resmi olarak halka açılışının ardından, Held Account hesabında tutulan coinler serbest bırakılacaktır.

1000 euro kazanın fakat 1,250 euro değeri elde edin !

Bu şu anlama gelir:
1000 euro kazandığınızda doğrudan 750 euro alır ve ilaveten 500 coin almış olursunuz. Bu coinler sonrasında 1
euro veya daha fazla değerden nakite çevirilebilir. Bu da fazladan 500 Euro veya daha fazla (coinlerinizin satıldığı
andaki piyasa değerine göre) kazanabileceğiniz anlama gelir. Böylece haftalık Kazancınız 1000 euro dan fazlaya
gelir ve özellikle en az yüzde 25 ve üzerinde olur. Bu da aslında 1250 euro veya daha fazla kazandığınız anlama
gelir.
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PROJE HİSSELERİ

Proje hisseleri fırsatı ile kullanıcılarımız her gün Madencilik haricinde de kâr ederler. Üyelerimiz yalnızca Madencilik
değil, tüm Kripto projelerimiz ve geliştirme projelerimizin sahiplik ve kâr hakkına sahiptirler. Hisseler, Coinspace in
Madencilik ürünlerinin kapsamına ilavedir; Böylece sabit bir aylık geliri garantileyebiliyoruz ve üyelerimize
Coinspace servislerinden aylık gelir ödeye verebiliyoruz.
Her yeni Coinspace mensubu, aldığı iş paketinin kapsamı oranında (Quarter Mine ve üzeri paketler için) proje
hisseleri sahibi olacaktır.

PROJECT SHARE

PROJE HİSSESİ
%50 / %50
ŞİRKET

KATILIMCILAR

İlk proje hisseleri S-coin in piyasaya çıkışı ardından verilecektir.
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Örnek :
Coinspace in bu ay para işlem bedellerinden 100000 Euro kâr yaptığını düşünelim.
%50 Pay Coinspace e, diğer %50 pay ise (50.000 Euro) proje hissesi olan kullanıcılara gider.
70 adet kullanıcının proje hissesi içeren iş paketi sahibi olduğunu ve hepsinin birlikte 140 proje hissesi olduğunu düşünelim.
50.000 Euro 140 hisseye bölündüğünde 357 Euro/hisse yapar ve bu da o ay için bir hissenin değeridir.
Bu durumda, +1 proje hissesi içeren 1,500 Euro değerinde bir paket sahibiyseniz, ay bitiminde ilave 35.7 Euro kazanırsınız.
Eger +12 hisse içeren 13.000 Euroluk Double Mine paketiniz varsa, o ay 12*357 = 4284 Euro kazanırsınız.
BU YALNIZCA BİR AYİN KAZANIM DEĞERİDİR!
Daha büyük paketleri satın almaya K E S İ N L İ K L E D E Ğ E R ! Her yıl, S-coin topluluğu içinde daha ve daha fazla işlem yapılacağından
dolayı proje hisseleri sürekli de yükselecektir.
Bu sistemin en güzel tarafı hepimizin aynı hedefe yöneliyor olması : Hem Şirket hem de kullanıcılar sistemde daha çok kullanıcı olmasını ve
ağ içinde daha çok işlem gerçekleşmesine istiyor. Bu da sistemin ve yatırımlarınızın güvenli ve kârlı olmasını sağlıyor.
İ l k H i s s e l e r : Coinspace iş paketi ile (Quarter Mine ve üzeri) kaydolmuş her Coinspace mensubu Proje Hissesi seçeneğine sahiptir.
Bu, Coinspace Servisi tarafından aylık geliriniz içinde hesap edilir. İlk hisseler, birinci periyod içinde Coinspace alım satım ücretlerinden gelecektir; bu da Coinspace mensupları aylık üretimleri olan coinleri belli fiyattan tekrar şirkete geri satmaya karar verdiklerinde her işlem başına
geçerli olan yaklaşık %5 lik bir kesintidir. Bu hisseler platform üzerinde özellikle gösterilmekle beraber aylık gelirinize ilave olarak hesap edilir.
S o n r a k i h i s s e l e r : Üyeler, sonraki hisseleri tüm yeni gelecek projelerden alacaklardır. Hisse oranları, Coinspace iş paketlerine göre
belirlenecektir.
Ö r n e k : John, 1 Ocak 2016 da kayıt olmuş olsun. Yeni proje 2 Ocak 2016 da sona erecek olsun; bu durumda John, platformunda
hisseler bölümüne kaydolmuş olur. (?) Başka bir proje 30 Aralık 2015 te sona ermiştir ; John bu tarihte sisteme kayıtlı olmadığı icin, bu
proje hissesine dahil değildir.

DİĞER PROJELER
Biz büyüyüp geliştikçe, bizimle daha çok projeler üzerinde çalışmanız ve finansal başarı için daha fazla yollar
geliştirmemize katılmanız için sizi memnuniyetle davet edeceğiz. Şu anda, zamanla göreceğiniz bir çok büyük fikir ve
konseptler üzerine çalışmaktayız.
Coinspace bünyesinde, piyango, casino, online alışveriş ve başka oyun platform portalları gibi pek çok uygulamalar
olacak ve ilaveten, katılımcıların coinlerini harcayabilecekleri bir kobi programı da olacak. Her bir coin in kullanımında
küçük bir işlem ücreti olacak.
Tüm uygulamalardan gelecek olan bu işlem ücretleri toplanacak ve oluşan gelir şirketle kullanıcılar arasında pay
edilecektir ; bu paylaşım doğrultusunda, tüm işlem ücretlerinden oluşacak kârın %50 sini şirket alacak ve diğer %50,
paketleri proje hissesi içeren kullanıcılar arasında pay edilecektir.

COINSPACE
Any earnings or success you achieve will vary according to the geographical location, time, and effort applied to your particular business
and is not guaranteed by COINSPACE, management, staff or member.
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KARİYER KALİFİKASYONLARI
Coinspace iş paketi aldığınızda Associate Member (ortak üye) olarak başlarsınız. Sonrasında takımınızın da
yardımıyla başardığınızda, daha üst kariyerlere ilerleyebilirsiniz. Bu, “Lifetime” (ömürboyu) kariyeri olarak adlandırılır.
Kariyerler ve ödüller, gerçekleştirdiğiniz kariyerin seviyesine göre belirlenir. Bu, “Paid As” (ödeme şekli) kariyeri olarak
adlandırılır.
RANK

POINTS
(lifetime volume in
lesser side)

QUALIFICATIONS
(power leg)

AWARD PROGRAM

CAP RULE
(binary)

ASSOCIATE MEMBER

bought a Coinspace
business package

bought a Coinspace business package

ACTIVE MEMBER

active binary
50 / 50

1 left / 1 right

Recognition – Future leader

1,000 € / day

ACHIEVER

500

1 left / 1 right

Recognition - Pin

1,000 € / day

BUILDER

1,000

1 left / 1 right

Recognition - Pin

1,000 € / day

MASTER

3,000

1 left / 1 right

Recognition - Pin

1,000 € / day

Direct Commission

COORDINATOR

6,000

1 left / 1 right

(300 career coins)

1,000 € / day

TEAM LEADER

12,000

1x ACTIVE MEMBER

iPad mini
(600 career coins)

2,000 € / day

SUPERVISOR

36,000

2x ACTIVE MEMBER

iPhone +
Car BMW 1 (6 months)
(1,800 career coins)

3,000 € / day

EXECUTIVE DIRECTOR

120,000

2x COORDINATOR

MacBook air
Car BMW 3 / BMW 4
(6 months)
(6,000 career coins)

5,000 € / day

DIAMOND

300,000

1x TEAM LEADER
1x SUPERVISOR

Luxury Diamond trip + Rolex
watch +
Car BMW 5 / X5 (12 months)
(15,000 career coins)

8,000 € / day

BLUE DIAMOND

500,000

2x SUPERVISOR

Blue Diamond luxury trip +
Car BMW 6 / 7 / X6
(12 months)
(25,000 career coins)

10,000 € / day

BLACK DIAMOND

1,000,000

1x SUPERVISOR
1x EXECUTIVE DIRECTOR

Black Diamond luxury trip +
Car BMW i8 / Tesla / Maserati
/ Porsche (12 months)
(50,000 career coins)

15,000 € / day

ROYAL DIAMOND

2,500,000

2X EXECUTIVE DIRECTOR

Royal Diamond luxury trip +
ITS YOUR CAR (i8 / Tesla /
Maserati / Porsche)
(125,000 career coins)

20,000 € / day

CROWN D.

5,000,000

1X DIAMOND
1X BLUE DIAMOND

Royal Diamond luxury trip +
ITS YOUR CAR (i8 / Tesla /
Maserati / Porsche)
(125,000 career coins)

25,000 € / day

CROWN AMBASSADOR

10,000,000

2X BLACK DIAMOND

LUXURY TROPICAL VILLA
WITH LIMITLESS POOL
OCEAN VIEW AND PRIVATE
BEACH
(500,000 career coins)

40,000 € / day

Katılımcılar Coinspace kariyerlerinden birini gerçekleştirmek
istediğindeki gereklilikler :
• Zayıf kolda oluşacak yeterli puan
• Sponsorluk ya da güç kolunuzda şahsi olarak kaydettiğiniz ve gerekli kalifikasyon kariyerine ulaşmış bir ya da iki katılımcı.
• Ünvan ödüllendirmeleri, Coinspace etkinliklerinde yapılacaktır.
• Para ve S-coin ödülleri, gerekli kariyeri gerçekleştirmeleri ardından e-Wallet larına yüklenecektir.
• Apple programı doğrultusundaki ödüller, Coinspace etkinliklerinde takdim edilecektir.
• Araba programı ve seyahat programı doğrultusundaki ödüller, Coinspace etkinliklerinde takdim edilecektir. Üyelerin, etkinlikler
sonrası, bu ödülleri resmi olarak alabilmeleri için gerekli evrakları doldurmaları gerekmektedir.
• Sonrasında, Coinspace toplantısı ya da etkinliğinde ödüller başaranlara verilecektir.
Any earnings or success you achieve will vary according to the geographical location, time, and effort applied to your particular business
and is not guaranteed by COINSPACE, management, staff or member.
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ARABA PROGRAMI
İnanıyoruz ki katılımcılarımız için en iyi iyi şirket promosyonu ve
en heyecan verici unsur Araba Programıdır. Üyelerimizin kariyer
hedeflerini yakalamaları üzerine layık oldukları arabanın BMW
olduğu kanaatindeyiz. Program tamamen ücretsizdir,
sıkı çalışma ve adanmışlığın en büyük tatminlerle
neticelenmesi gerektiğini iyi biliyoruz.
• Araba Programında 6 ve 12 ay boyunca BMW ya da benzeri
bir kontrat.
• Katılımcı, bir üst model arabayı almak için 6 ay içinde bir sonraki kariyeri gerçekleştirmelidir, aksi takdirde aracını tekrar geri
vermesi talep edilir.

Car program is subject to geographical availability

• Tercihe bağlı olarak : Katılımcı, bir üst seviye kariyeri tam anlamadığı halde aracı 6 aydan fazla kendinde tutabilir;
bunun için seviye gerçekleştirilene kadar araba programı kapsamında şirkete aylık belli bir bedel ödenir; böylece yeni
bir 6 veya 12 aylık araç kontratı hak edilir.
• Bir sonraki gerekli kariyerin başarılması üzerine katılımcı yeni arabasını alır.
• 6 Aylık kontrat : Supervisor ve Executive Direktor seviyeleri
• 12 Aylık kontrat : Diamond, Blue Diamond ve Black Diamond seviyeleri
• BMW, Maserati, Porsche, Tesla: Royal Diamond
• Ferrari, Lamborghini, Bentley: Crown Diamond

Seyahatler ve Teşvikler:
Coinspace programımızda başarı elde ettiğinizde, dünyanın en heyecan verici ve egzotik yerlerine tamamen ücretsiz tatiller gibi
çok özel takdir ve ödüllere hak kazanırsınız.
İnanıyoruz ki insanların başarıları için ödüllendirilmeleri, aynı mükemmel sonuçları (ya da daha iyilerini) sürekli olarak başarmaları
ile neticelenir; Yani şımartılmaya hazır olun !
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%3 GLOBAL BONUS HAVUZU

Coinspace, Black Diamond, Crown Ambassador kariyerini tamamlayan ya da kurucu üyelik paketini satın alan
katılımcılarına Avrupa toplam ciro hacminden %3 pay verir.
•%5 lik Dünya Havuzunu başaran tüm üyelere (küçük olan takımında 5 Black Diamond hattı olan), Avrupa toplam ciro
hacminden % 5 pay alırlar. Dünya ciro hacminin %5 ‘i, 5 Diamond hattı hedefini gerçekleştiren tüm üyeler arasında pay
edilir.
• Her iki takımlarında 5 ‘er Black Diamond hattı hedefini gerçekleştiren tüm katılımcılar, dünya ciro havuzundan %3 pay
alırlar.Dünya Havuzu toplam cirosunun %3 ‘ünün %10 ‘u, Avrupa ‘daki bu üyeler arasında dağıtılır.
• Black Diamond olan üyelerin bizzat sizin tarafınızdan sponsor edilmiş olmaları gerekmez, alt hattınızda olmaları
yeterlidir.
• Crown Ambassador kariyerini gerçekleştirmiş olan tüm katılımcılar dünya havuzundan %3 pay alırlar.
Dünya Havuzu toplam cirosunun %3 ‘ünün %20 ‘si, Avrupa ‘daki bu üyeler arasında dağıtılır.
• 12.000 euro luk Double Mine Kurucu Üyelik paketi satın alan tüm üyeler Dünya Havuzundan %3 pay alırlar.
Dünya Havuzu toplam cirosunun %3 ‘ünün %30 ‘si, Avrupa ‘daki bu üyeler arasında dağıtılır.
• 24.000 euro luk Ultimate Mine Kurucu Üyelik paketi satın alan tüm üyeler Dünya Havuzundan %3 pay alırlar.
Dünya Havuzu toplam cirosunun %3 ‘ünün %30 ‘si (?? %35?), Avrupa ‘daki bu üyeler arasında dağıtılır.
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KARİYER YOLU
Bu pazarlama planını, yapılmış en kârlı ve adil plalanlardan biri olması için geliştirdik. Uzun yıllardır iş sahipliği ve dünya
çapında organizasyon tecrübesi olan en önde gelen uzmanların yardımları ile bu iş planı, çok düzgün bir şekilde
çalışması için tüm bileşenleri kusursuz olarak yapılandırıldı. Bu kolektif çaba, bireysel girişimlerle mümkün olabileceğinden çok daha güçlü bir şeyler yaratılmasına yardımcı oluyor. Biz bunu her zaman doğru şeyleri yaparak ve
insanlarımıza sürekli saygıyla davranarak başarıyoruz.

İş Planı özel bir davranış biçimini teşvik eder ve ödüllendirir :
• Ürün ve servislerin kişisel olarak satın alınımı
• Yeni distribütörlere satış
• Gelir fırsatının başka insanlara tanıtımı (sponsorluk, kayıt)
• Takım inşa etmek
• Başkalarını eğitmek, destek olmak

400€

LAUNCH
S-COIN
COINSPACE
50.000
members

100€
50€

JOIN IN THE
TOP 1%

0.5€
FORMULATION

10€
1€

CONCENTRATION

3€
MOMENTUM

STABILIZATION

90% SUCCESS IS TIMING AND POSITIONING

İstediğiniz ve hak ettiğiniz hayatı oluşturmak yalnızca kendi işinizi kurmakla
değil içinde özgürlüğü de barındırmasıyla olur
Bu demek oluyor ki hem finansal özgürlüğü, hem de tutkulu olduğunuz şeyleri
yapabilme özgürlüğünü deneyimlemeniz gerekir.

Coinspace yazım hatalarından sorumlu tutulamaz. Bu dokümanda sunulan enformasyon yalnızca
bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir
December 15th 2015
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