
Ormeus pakketten

Halverwege bovenstaande tabel vind je short-term mining contract. De bedragen die op die lijn
staan zijn de mogelijke sommen in $ die je kan investeren. Bij whole sale price lees je hoeveel 
dit in € bedraagt.

Investeren in Ormeus Coin is investeren in een bedrijf dat:

– gespecialiseerd is in de digitale munt (coin) en zelf miningmachines heeft om de digitale munt
te minen (maken)
– gespecialiseerd is in het traden ofwel verhandelen van valuta en coins, en in het geven van 
opleidingen in het beleggen of traden

Wat zijn de voordelen van het investeren via Ormeus 

1/ vanaf dag 1 heb je al direct opbrengst. Naar gelang je inlegsom tussen de 10% en 30% in  
    gratis coins en krijg je er nog verschillende extra’s bovenop !

2/ Na 308 dagen (10 maanden) heb je je volledige inzet teruggekregen. Per dag krijg jij    
    1/308ste terugbetaalt in de dagwaarde van de coin. De coins kan je direct terug op de 
    exchange verkopen. Maar waarom zou je dat doen? De traditionele valuta worden steeds 
   “onzekerder” en de digitale coins zijn de toekomst.  Persoonlijk hou ik een deel in coins op 
    lange termijn.

3 / Je krijgt 4 extra sommen erbovenop waarmee de specialiseerde traders aan de slag gaan 
voor jou. Zij beleggen deze sommen voor jou gedurende 1à2 jaar en de opbrengst is voor jou. 
Het ene wordt belegd in valuta en het ander in allerhande coins

4/ De Ormeus coin noteert al op 4 openbare beurzen (exchanges), heeft een heel solide en 
transparante structuur en kent al behoorlijk wat volume omzet.



Hieronder vind je 2 uitgewerkte voorbeelden wat het voor je opbrengt.

Aankoop pakket SILVER: je investeert $ 4,999

** alles in het groen is wat je EXTRA krijgt

+ je krijgt direct $ 750 GRATIS in coins
– je $ 4,999 brengt per dag $ 16,23 op die je 
uitbetaalt krijg in ormeus coins aan dagkoers
+ $ 350 die gedurende 1 j, gratis voor je 
belegt wordt in allerhande valuta. 
+ $ 750 die gedurende 1 j gratis door een 
tradingmachine voor je belegt wordt in coins. 
(Er zal wrs een programmatje op de pc 
moeten geïnstalleerd worden die de trading 
dan zal doen)
+ $ 500 ormeus QI
+ $ 1500 tokens

 pakket SILVER STERLING je investeert $ 9,999

* *alles in het groen is wat je EXTRA krijgt

 + je krijgt direct $ 2000 GRATIS in coins
–$ 9,999 brengt per dag $ 32,46 per dag op en
die krijgt je in ormeus coins aan dagkoers
+$1501 die gedurende 2 j, gratis voor je 
belegt wordt in allerhande valuta. 
+$ 1500 die gedurende 2 j gratis door een 
tradingmachine voor je belegt wordt in coins. 
(Er zal wrs een programmatje op de pc 
moeten geïnstalleerd worden die de trading 
dan zal doen)
+ $ 1000 ormeus QI
+ $ 3000 tokens

 Je $ 4999 krijg je minimaal $ 8099 
+ meerwaarde van de coin 

 Voor je $ 9999 krijg je minimaal $ 17 000 
+ meerwaarde van de coin 

Als je meer uitleg wil of hulp bij het aankopen van deze schitterende pakketten kan je me een 
email sturen naar isabelle@zichtbaar.be, dan help ik je graag verder.

mailto:isabelle@zichtbaar.be

