Bekijk de webversie

Cryptocurrency de toekomst
Wees er op tijd bij

De razensnelle vlucht van bitcoin
In 2008 kon niemand geloven dat cryptocurrency levensvatbaar kon zijn. Op
vandaag heeft bitcoin en de markt van de cryptocurrency iedereen met
verstomming geslagen. Bticoin schoot door de 13 000 $ en het schijnt dat hij nog
stijgruimte heeft.
Er zijn momenteel al een 921 coins te vinden op op coinmarketcap. De bekendste
zijn bitcoin, ethereum en ripple.
Op 13 oktober las ik dit bericht: “belangrijkste mijlpaal: #Bitcoin markt kapitalisatie
overtreft die van Goldman Sachs bij $95 miljard volgende: $100 miljard & tenslotte
$350 miljard JPMorgan”
Cryptocurrency is een feit, een onderdeel van het geheel en het is al heel goed
vertakt en ingeburgerd.
Amazing facts : Famous/Rich people talking about bitcoin growth 

De cryptocurrency is de toekomst
Bitcoin heeft zich al meer dan goed gelanceerd maar wie allert is kan nieuwe parels
ontdekken op de coin markt, die ook super goed onderbouwd zijn en alles in huis
hebben om ook hoge vluchten te scheren.
Met de Ormeus coin zal je waarschijnlijk aan het goeie adres zijn.

ORMEUS COIN, een parel
De ormeus coin is een recente coin, die een serieuze
parel in zich heeft. Hij noteert al op 4 exchanges
(coinbeurzen) en boekte in die korte tijd al serieuze opbrengsten.
Op 2 oktober 2017 kwam hij naar de markt met een koers van $ 0.572$ om door te
schieten naar $ 5.19 op 19 november. Dan zijn er altijd mensen die hun winst
nemen en op vandaag staat hij terug aan $3 .30. Klaar om terug door te groeien
naar zijn eerste voorzichtige prognose van van $18 à $19.
Hier kan je de ormeus koers volgen
Zijn deze cryoptocurrency of nieuwe munten, een revolutie of evolutie?
Mij maakt het niet echt uit, maar één ding is een feit, het is een vlucht die al uit de
startblokken is.
In april vorig jaar investeerde ik reeds in cryptocurrency via het nano vehikel en
daar ben ik op vandaag heel blij mee. Omdat de ormeus coin een goed, uitgebouwd
netwerk kon gebruiken en de nano coin een trein waaraan hij zijn coin kon
koppelen, besloten beide bedrijven tot een samenwerking.
Op die manier bracht nano, zijn groots uitgebouwd netwerk in, en ormeus zijn
ervaring in het verhandelen en beleggen van valuta en digitale coins. De nano
menbers kregen hierbij 10% ormeus coins gratis BOVENOP de al schitterend
intresten met de nano investering.
Op vandaag betekend dat, dat er weer schitterende investeringsopportuniteiten
aangeboden worden.
Investeren in Ormeus Coin is investeren in een bedrijf dat:
– gespecialiseerd is in de digitale munt (coin) en zelf zeer veel bitcoin
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
Ormeus: The Biggest ICO Coin Opportunity Ever - Automated Cryptocurrency
Trading Revealed
ORMEUS COIN - Money Making Machine
Whitepaper ormeus coin
Wat zijn de voordelen van het investeren via Ormeus pakketten
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. Elke dag
betalen ze je 1/308ste terug 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
** je $ 4,999 brengt per dag $ 16,23 op die je uitbetaalt krijg in ormeus coins aan
dagkoers
+ je krijgt direct $ 750 GRATIS in coins
+ $ 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.
+ $ 500 ormeus QI
+ $ 1500 tokens
Voor je $ 4999 krijg je minimaal $ 8099
+ meerwaarde van de coin en trading
pakket SILVER STERLING je investeert $ 9,999
–$ 9,999 brengt per dag $ 32,46 per dag op en die krijgt je in ormeus coins aan
dagkoers
+ je krijgt direct $ 2000 GRATIS in coins
+$1501 die gedurende 2 j, gratis voor je belegt wordt in allerhande valuta.
+$ 1500 die gedurende 2 j gratis door een tradingmachine voor je belegt wordt in
coins.
+ $ 1000 ormeus QI
+ $ 3000 tokens
Voor je $ 9999 krijg je minimaal $ 17 000
+ meerwaarde van de coin
De mogelijke investeringspakketten zijn:
$999
$2 999
$4 999
$9 999
€ 950
€2750
€4550
€9100

$29 999
€27300

$49 999
€91000

Er is nog een pakket van $250 000(=227500€) en dat pakket wordt je dubbel
terugbetaalt :
** je $ 250 000 brengt per dag $ 811.68 op en die krijg je uitbetaalt in ormeus coins
aan dagkoers en dit gedurende 616d ipv 308d
+ je krijgt direct $ 75000 GRATIS in coins
+$1501 die gedurende 2 j, gratis voor je belegt wordt in allerhande valuta.
+$ 1500 die gedurende 2 j gratis door een tradingmachine voor je belegt wordt in
coins.
+ $ 25000 ormeus QI
+ $ 25000 tokens
Wil je graag genieten van deze prachtige opportuniteit dan help ik je graag hierbij.
Je kan je alvast hier registreren
Wil je niet genieten van de vele voordelen die een ormeus pakket je te bieden
heeft, maar wel rechtstreeks op de beurs aankopen, dan kan je die aankopen via de
cryptopia exchange (beurs), volg deze link
Op coinmarketcap kan je hier de koers volgen
Ormeus koop je met bitcoins. Bitcoins kan je kopen via coinbase. Registreer je via
deze link en je krijgt gratis $10 aan bitcoin, van zodra je voor $100 aan bitcion,
etherum of litcoin koopt.
e bitcoins op een bankkaart, vraag hier je bankkaart aan
Hieronder zie je een foto van een deel van de mining machines van ormeus
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