MY JSME

AGROCURA LTD.
Tvorba bohatství a výživa…

KDO JSME
AgroCura je řádně registrována a plně licencována podle zákona o
novozélandských společnostech s číslem: 7692896. Můžete navštívit naši
webovou stránku a získat více informací o naší autentičnosti a legitimitě.
V našem jádru jsme technologicky zaměřená zemědělská společnost zapálená pro
zajištění globální bezpečnosti potravin. Jsme na misi vybudovat svět, který se živí;
globální urovnání, kde hlad a nezaměstnanost již nebudou problémem. Vzhledem
k tomu, že tisíce akrů jsou roztroušeny po více zemích, usilujeme o to, aby se
globální hlad stal minulostí, počínaje jednou zemí najednou.

Využíváme stále spolehlivou sílu zemědělství k vytváření lukrativních pracovních
míst a životaschopných investic pro lidi po celém světě. Abychom usnadnili
snadné, rychlé a bezchybné zasílání finančních prostředků, integrovali jsme do
našeho již vysoce inovativního systému vysoce sofistikovanou a efektivní
technologii blockchain. To umožní investorům a předplatitelům provádět vklady a
přijímat platby v bitcoinech a etheruemech.
Tady v AgroCura je jedním z našich hlavních cílů zachování ekosystému. Abychom
toho dosáhli, zahájili jsme ekologický projekt, v němž bude do roku 2025 vidět
alespoň 50% světové populace zelenou.
Zatím jsme dokázali udržet zelený sen naživu; zároveň poskytuje investorům
přiměřenou návratnost jejich investic.

NÁŠ ŘEDITEL

Díky více než 20 letům farmářských zkušeností náš přívětivý ředitel nakonec
dosáhl velkého nastavení, které mu umožní uskutečnit svůj věčný sen o vymýcení
globálního hladu a chudoby.
Jako inovativní jedinec, který je vysoce technologicky nakloněn, si Hanya myslel,
že je moudré integrovat již tak populární a vysoce efektivní blockchainovou
technologii do svého vlastního nastavení, aby umožnil komukoli v kterékoli části
světa vydělat na tomto průkopnickém projektu.
" Jsem rád, že jsem vytvořil systém, který se změnil a stále mění životy milionů lidí po celém
světě!"
-

Hanyu Hu, CEO • AgroCura

CÍLE
Vymýtit nebo drasticky snížit globální hlad.
Vytvářet životaschopné investiční příležitosti a také vytvářet
pracovní místa.
Zachovat ekosystém prosazováním globálního projektu zelené
energie.

CO DĚLÁME
Jsme všichni farmáři. Chováme kvalitní drůbež, prvotřídní chov zvířat a
dlouhodobou výsadbu stromů.

VIABLE INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ

NAŠE TRHY
Globální trh zemědělských produktů
Globální trh s kryptoměnou
1.

Farmářské produkty:

Bez ohledu na globální okolnosti, bez ohledu na to, jak
se věci odehrávají každý den po celém světě, jídlo a
suroviny budou vždy nutností. Z tohoto důvodu je
zemědělství, bez ohledu na to, jak zdlouhavé se to
může zdát, nezbytnou profesí, která bude točit miliony
bez ohledu na situaci na světě.
Studie z roku 2015 ukázala, že samotný zemědělský
průmysl má celosvětově hodnotu 2,4 bilionu dolarů!
Jen v USA odborníci předpovídali, že čistý hotovostní
příjem z farmy (NCFI) pro rok 2020 bude někde kolem
115,2 miliardy dolarů.

2.

Trh s kryptoměnou:

Podle CoinMarketCap, hodnota všech bitcoinů na světě
byla ke 4. březnu 2020 160,4 miliard USD. Pro srovnání
Forbes odhadl čisté jmění zakladatele Amazonu
(AMZN) Jeffa Bezose na 115,5 miliardy USD.
Díky tomu je tržní kapitalizace bitcoinu o něco více než
třetina větší než Bezosovo jmění.
V současné době se tržní kapitalizace bitcoinů
pohybuje někde kolem 343 miliard dolarů a
předpokládalo se, že bude i nadále stoupat velmi
stabilním tempem.
Kryptoměna a zejména bitcoin jsou velkým
technologickým milníkem a intuitivní inovací, kterou
vynalezl legendární Satoshi Nakamoto.
S bitcoiny přicházejí okamžité a levné transakce,
transparentnost a odpovědnost. Špičkové společnosti a
globální korporace neustále integrují kryptoměnu do
svých produktů jako platební prostředek; lze tedy s
jistotou říci, že kryptoměna / bitcoin jsou měnou
budoucnosti.

Figure 1: (Source: Coindesk)

CO STÁLE ZÍSKÁTE
Investoři, kteří pracují se společností AgroCura, nejsou zadržováni podle zemí,
měn nebo umístění. Technologie blockchain zajišťuje, že se tohoto průkopnického
projektu může účastnit kdokoli kdekoli na světě.
Ve společnosti AgroCura zajišťujeme, aby všechny životaschopné příležitosti byly
plně optimalizovány a plně využity, čímž investorům poskytneme lukrativní R.O.I a
důvěryhodný zisk.

PROČ S NÁMI MÁTE INVESTOVAT
Vysoká úroveň zabezpečení kapitálu a nízká úroveň rizika:
Investice do zemědělské půdy je podpořena skalním aktivem, u kterého je
nepravděpodobné, že by došlo k jeho znehodnocení. Také minulá data ukazují,
že zemědělská půda vykazovala po dlouhou dobu silné charakteristiky ochrany
kapitálu. Dobře obhospodařovaná zemědělská půda je plně obnovitelný zdroj,
který zůstává produktivní až do svého prodeje.

Zemědělská půda je účinným čítačem inflace:
Investice do zemědělské půdy je podpořena skalním aktivem, u kterého je
nepravděpodobné, že by došlo k jeho znehodnocení. Také minulá data ukazují,
že zemědělská půda vykazovala po dlouhou dobu silné charakteristiky ochrany
kapitálu. Dobře obhospodařovaná zemědělská půda je plně obnovitelný zdroj,
který zůstává produktivní až do svého prodeje.

Zemědělství jako investice přináší vysoké celkové výnosy:
Zemědělství jako investice nabízí provozní i kapitálové výnosy ve formě
kombinace příjmu z pronájmu a zhodnocení hodnoty aktiva. Podle minulých
údajů celkové výnosy ze zemědělské půdy neustále převyšovaly populární
aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti atd.

PRO - CRYPTO
Svoboda investic:
Kdokoli, kdekoli a kdykoli se může tohoto programu účastnit, investovat a
bezhotovostně vydělávat díky integraci blockchainu, která předplatitelům
umožňuje provádět platby a přijímat výběry v bitcoinech a ethereu.

Diskrétnost a anonymita:
Nákupy bitcoinů jsou diskrétní. Pokud uživatel dobrovolně nezveřejní své
bitcoinové transakce, jeho nákupy nikdy nejsou spojeny s jeho osobní
identitou, podobně jako nákupy pouze v hotovosti, a nelze jej snadno
vysledovat. Ve skutečnosti se anonymní bitcoinová adresa generovaná pro
nákupy uživatelů mění s každou transakcí. To neznamená, že bitcoinové
transakce jsou skutečně anonymní nebo zcela nevystopovatelné, ale jsou
mnohem méně snadno spojeny s osobní identitou než některé tradiční
způsoby platby.

Peer-to-peer zaměření:
Bitcoinový platební systém je čistě peer-to-peer, což znamená, že uživatelé
mohou odesílat a přijímat platby komukoli v síti po celém světě nebo bez něj,
aniž by potřebovali souhlas od jakéhokoli externího zdroje nebo orgánu.

Velmi nízké transakční poplatky za mezinárodní
platby:
Standardní bankovní převody a zahraniční nákupy obvykle zahrnují poplatky,
náklady na směnu a jejich provedení často trvá příliš dlouho (otázka dní).
Bitcoinové transakce nemají žádné zprostředkující instituce ani zapojení vlády;
náklady na transakce jsou udržovány na velmi nízké úrovni. K jakémukoli
přenosu v bitcoinech dochází navíc velmi rychle, což eliminuje nepříjemnosti
typických požadavků na autorizaci a čekacích lhůt.

JAK ZAČÁTE?
1. Zaregistrujte se:
Registrace je jednoduchá, přímá a bezproblémová. Můžete se zaregistrovat s
přidruženým odkazem nebo bez něj. Pokud se však zaregistrujete bez
přidruženého odkazu, bude vám automaticky přiřazen výchozí řádek.

2. Aktivujte účet:
Po dokončení registrace se na vaši registrovanou e-mailovou adresu odešle
aktivační odkaz. Kliknutím na tento odkaz aktivujete svůj účet. Jakmile je váš
účet aktivován, budete přesměrováni na přihlašovací stránku, kde se nyní
můžete přihlásit na svůj hlavní panel.

3. Kupte si balíček:
Jakmile se přihlásíte, klikněte na „Sponzorovat balíček“. Na další stránce
vyberte jeden ze 2 dostupných balíčků, vyberte způsob provedení vkladu
(bitcoin nebo ethereum) a zadejte částku, kterou chcete vložit. Bude vám
poskytnuta adresa. Jakmile odešlete přidělené prostředky na adresu, klikněte
na zelené tlačítko a poté zadejte hodnotu hash transakce a odešlete.
Odesláním hash transakce je ověřit, zda předplatitel skutečně provedl
přidělenou platbu. Jakmile náš systém ověří vklad, vybraný balíček se okamžitě
aktivuje.

4. Cash out / Re-Deposit:
Jakmile je termín vašeho balíčku dokončen; můžete vybrat nebo znovu vložit
(dobít) a vydělat více ROI. Pokud požádáte o výběr, naše systémy zpracují váš
výběr a vaše prostředky budou okamžitě odeslány do vaší krypto peněženky.
Pokud si přejete dobít, dostanete prostředky k dobití a zvýšení čisté
návratnosti investic.

Kanály podpory:
Telegram: @agrocura
E-mailem: contact@agrocuraltd.com
Oficiální webové stránky: www.agrocuraltd.com
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