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Goldario é a primeira plataforma do mundo que se

Símbolo do token: GLD

esforça para revolucionar o ciclo ecológico da min-

Padrão de token: ERC-20 (Para

eração de metais preciosos (ouro), pedras (esmeral-

venda de tokens)

das), fabricação de jóias e negócios de varejo. Este

Soft cap: USD 300 milhões
Hard cap: USD 1 bilhão

instrumento financeiro é uma participação digitali-

Fornecimento total de tokens:

zada nas minas de ouro e esmeralda e produção

1.000.000.000

interna de joias para o mercado mundial.

Preço do token: USD 1,00 por token
Alocação de bônus: 30%

Nossa Visão
Prevemos revolucionar todo o eco-estilo da indústria de joias,
utilizando tecnologias emergentes, como blockchain,
criptografia, contratos inteligentes, Inteligência Artificial e
Fintech. Nosso objetivo é criar um ecossistema no qual
facilitemos o acesso de indivíduos - sejam consumidores
típicos ou investidores institucionais - a investir em negócios
apoiados no ecossistema completo de metais preciosos,
pedras e joalheria, além de cuidar da segurança, auditabilidade e liquidez.

Nossa Missão
Goldario pretende ser a principal plataforma de
escolha do mundo para consumidores e empresas
que atuam no setor de joias. Ela se esforça para
permitir que os usuários obtenham e tenham
direito sobre minas físicas, fábricas de produção
de joias e negócios de varejo de joias de todo o
mundo e, ao fazê-lo, criam potenciais ativos
subjacentes ao Goldario (GLD) Token.

Plano de
distribuição de
fundos

Alocação de tokens
Venda via Block Processor

Investimentos diretos

Alocação bônus em BP

Marketing e bonusOperations

Venda via intercâmbio

Operações

Venda com desconto

Desenvolvimento de plataforma

Programas de

Desenvolvimento de equipe

recompensa

Equipe de fundadores

Problemas & suas soluções
Acessibilidade restritiva

Habilitando o acesso para todos oferecendo criptografia baseada em blockchain

Centralização de modelo de negócio

Descentralização por tokenização de negócios subjacentes e valor
distribuído

Déficit confiança entre as partes envolvidas
na transação

Ações sem encargo e transações transparentes através de contratos
inteligentes baseados em blockchain

Enorme taxa de processamento de pagamento

Custos transacionais próximos a zero

Revendedor aumenta o custo

Goldario habilita transações sem embargo por contratos inteligentes

Baixa liquidez e saída leste

Goldario oferece liquidez e fácil oportunidade de saída, permitindo a troca de
tokens GLD em trocas de terceiros e trocas entre pares

Com Goladrio, você tem acesso a um negócio em potencial com receita multitransmissão e

Compartilhamento não transparente de receita

recompensas periódicas (dividendos), tudo de maneira confiável e transparente.

POR QUE ESCOLHER GOLDARIO?
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Modelo de negócios futurista
Compartilhamento de receita por meio de recompensas
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Goldario é um projeto da:

Uma equipe de especialistas e conselho consultivo
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ESC Management AS
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(Uma empresa pública e limitada na
Estônia) Número de registro: 14524244
- Roseni 13, 10111 Tallinn, Estônia

Earn passive income through periodic rewards (dividends)
on your purchase (Investment)
Infraestrutura estabelecida e operações prontas
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Operações auto-sustentáveis
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Transações transparentes
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www.goldario.com

In-streams de múltiplas receitas

