PARAGON Yatırım Grubu Tanıtımı.

Çinli filozof ve yazar Lao Tzu bir defasında şöyle demiştir: “BÜyÜmenin anahtarı, farkındalığınıza daha yÜksek boyutların girmesidir”.
PARAGON Yatırım grubu, sizler tarafından yönetilen, son teknoloji ÜRÜnÜ bir ticaret platformu olan daha yÜksek bir finansal BÜyÜme
boyutu sunar. SÜper bilgisayarların sonsuz yetenekleri ve deneyimli TÜCCarların MÜdahalesi. Bir kez sadece hedge fonlarının en
BÜyÜğ Ü için kullanılabilir, Bu ticaret platformu sadece sizin için kilitlidir. Şimdi yakala!

PARAGON Yatırım grubunun tanımlanması
PARAGON Yatırım grubu son yıllarda sahip bir ileri, Özel / Ticari borç verme ve leasing şirketi Kullanıcılara Sermaye Kazancı Programı
(CGP), ticaret ve madencilik platformu sunan forex ve cryptocurrency bazlı BÜyÜme fonu platform uzun sÜredir devam eden bir
hayalin doruk noktasıdır - Yapay Zekanın bÜyÜSÜnÜ (AI) ticaret dÜnyasına getirmek ve kitlelere erişilebilir hale getirin.

PARAGON Yatırım grubu SATB
(State of the Art Trading Bot)
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PARAGON Yatırım grubunun tam kalbinde, SATB dediğimiz bir şey yatıyor. SATB kendi kendine öğrenme, AI tabanlı bir ticaret
algoritmasıdır. Bu bizim zamanımızın önÜnde ve piyasada mevcut diğer 'ticaret botları' yoludur. Ancak, önceden beslenen değirmende
normal çalışma değildir. Ticaret sistemi. Bu gerçekten akıllı bir şey, her işlemden, yaptığı her ticaretten aldığı kadar parl ak bir şey.
Kendilik - Doğaçlama, State of Art Trading Bot, SATB'nin arkasındaki sÜreci haklı kılan bir kelimedir. Kullanıcılarımız için, bu onların
yapabileceği anlamına geliyor Şimdi bir zamanlar sadece DÜnyanın en BÜyÜğÜ Olan, gerçekten gelişmiş, ileri teknolojiden faydalanın.
finansal riskten korunma fonları; ve yatırımlarında önemli miktarda getiri elde edin.

PARAGON Yatırım grubunun çalışması
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TEI Group SATB nasıl farklı?
PARAGON Yatırım grubu SATB, hem manuel hem de otomatik ticaretin bir özetidir. En iyi ticaret otomasyonu bile Piyasada
bulunan çözÜmler bugÜn sadece bir STATIC ticaret stratejisi kullanıyor. Aksine, PARAGON Investment grubu SATB kullanıyor
Kendi kendine öğrenme, Yapay zeka tabanlı ticaret algoritması. Basit terimlerle ifade edilen şey, birkaç sabit kullanmak yerine
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her zaman alım
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satım yöntemleri, PARAGON Yatırım grubu yaptığı her ticaret ile öğrenir ve ticaret stratejisini geliştirmeye devam eder
hızlı bir tempoda. SATB'nin şu anki algoritması, eğitim verilerinin yıllar sÜrdÜğÜ haliyle zaten var. kapıdan dışarı. Bu önemli
gelişme gizli sosumuzdur ve bu

TÜm

farkları ortaya çıkarır. Matematikte haşlanmış şartları, PARAGON Yatırım grubu SATB kullanır:

Kesin Pazar Verileri (MD) ile Y Üksek Kaliteli Teknik Analiz (TA) ve Y Üksek Frekans Ticareti gerçekleştirmek için bunları birleştirir (HFT),
uzun vadeli tecrÜbeli TÜCCarlar ve Yapay Zeka (AI) ekibimiz tarafından desteklenmektedir

Neden PARAGON Yatırım Grubu ile ilgileniyorsunuz?
Bu kadar basit ... DÜnyadaki tÜm ultra başarılı insanlarda ortak bir şey var: Zamanın ilerisinde DÜşÜnenler ve kalmak
eğrinin önÜnde. Gelecek için bir vizyonları var. Eğer o ligte kendini sayarsan (ya da isterse), sana ihtiyacın yok.
İlgilenmek için daha fazla sebep.

BİR daha neden mi arıyorsunuz?
Size daha fazlasını vereceğiz!
Kripto alanı, bazı istisnai yanlar için de bir dezavantaj yaratıyor. Yapabiliriz
Bu potansiyeli, teknolojinin son teknoloji Ür ÜnÜ Olan son teknolojiyi kullanarak tamamen yeni seviyelere çıkartın. Birleştiriyoruz
Katı matematik modelleme ve son derece yÜksek kaliteli teknik analiz ile yapay zeka. Bu bizim PARAGON'imizi yapıyor
Yatırım grubu SATB, insan zekası ve makine yeteneklerinin mÜkemmel bir birleşimi

 GÜVenlik ve huzur ▪ İstisnai kar ▪ Bilimsel yaklaşım ▪ Kullanıcı dostu ▪ İstemi destek ekibi ▪
GÜVen ▪ Yatırım garantisi

Modus Operandi
paranızı PARAGON Yatırım Grubu'na kiralıyorsunuz ve daha sonra piyasalara (forex piyasası, kripto-para piyasası,
emtia ve madencilik de), bu ticaretten elde edilen karlar daha sonra yatırımcılara önemli ve şart koşulan şekilde paylaştırılır.
PARAGON Yatırım grubu hesabı her 24 saatte bir.
Kâr, o gÜnlerde SATB işlem algoritması tarafından yapılan ticari kazançlara dayanmaktadır. Son derece dar bir
GÜn bazında gÜnlÜk bazda, PARAGON Yatırım grubu hesabınızda ticari kazancınızın payını biriktirmeye başlıyorsunuz.
Her şeyi özetleyen PARAGON Yatırım grubu, CGP miktarınıza aylık% 30 ile% 60 arasında değişen SATB karları
sunmaktadır.
.

CGP Yatırım Planı
(Forex, crypto, ETFs)

CGP Amount

$ 2000 - $5,000

Interest
(Paid Daily)

0.5% Up to
15% Per
Month
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Initial Capital
Released

After 160 Days

Profit Withdrawal

Monthly

$ 5010 - $10,000

1.35% Up to

After 160 Days

Monthly

After 160 Days

Monthly

After 160 Days

Monthly

After 160 Days

bi-monthly/monthly

40.5% Per
Month

$ 10,010 - $20,000

1.5% Up to
45% Per
Month

$20,010 - $100,100

1.66% Up to
50.1% Per
Month

$100,100 - infinity

2% Up to 60%
Per Month

NFP
NonFarm Bordroları raporu, geçen ay ABD ekonomisinde eklenen veya kaybedilen işlerin sayısını ölçer. Genellikle serbest bırakılır
Her ayın ilk cuma gÜnÜ Saat 8.30'da. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Bu rapor önemlidir çÜnKÜ ABD dÜnyanın en

BÜyÜk

ekonomisidir ve para birimi (ABD Doları)

KÜresel

rezerv para birimidir. Birçok

ekonominin para birimi değerini rezerv para birimine bağlaması (kravat), altın ve petrol gibi birçok mal fiyatlandırılıyor rezerv para
birimi cinsinden ve yerel ekonominin borcu kendi para birimi cinsinden fiyatlandırılır. NFP raporu, rezerv para birimine verdiği önem
nedeniyle, tÜm piyasaları hareket ettirme eğilimindedir: para birimleri, hisse senetleri, hazineler, Faiz oranları ve emtialar. Ekonomik
verilerin serbest bırakılmasından hemen sonra bunu yapar ve bazen de dramatik

NFP AMOUNT

INTEREST

CAPITAL

PROFIT

RELEASE

RELEASE

$50,000 - $100,000

150%-200%

90 Days

90 Days

$110,000 -$200,000

210%-340%

90 Days

90 Days

$210,000 - $300,000

350% - 420%

90 Days

90 Days
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$310,000 - $1,000,000

430% - 500%

90 Days

90 Days

KRED İstek Planı
azılı olarak şirkete (TEI Group) yazılı bir talepte bulunulması, postaya göMÜlmek amacıyla mail gönderilmesi gerekmektedir.
Kuruluşunuzun mektubu başlığı ve ayrıca başvuru sahibinin talebi olması halinde mÜlkiyet belgelerinin (gerekli olduğu hallerde) kanıtı
Verilmişse, kendisi veya temsilcisi, fiziksel toplantı ve ileri işleme için UAE'deki takma adımızı ziyaret edecektir

LOAN AMOUNT

DEPOSIT AMOUNT

£500,000 - £50,000,000

Deposit: £200,000

£60,000,000 - £200,000,000

Deposit: £350,000

£210,000,000 - £500,000,000

Deposit: £500,000

£510,000,000 - £1.5 Billion

Deposit: £700,000

£1.6 Billion - £5 Billion

Deposit: £1,000,000

Not: Mevduat TEI'nin ÜLKE para biriminde veya MÜŞTERİNİN yerel para birimindeki karşılığı olarak yapılabilir.

Blockchain
Teknoloji Blockchain, zamanımızın en etkili teknolojilerinden biri olduğunu kanıtlıyor. Darbe açısından, duracak İnternet ve PC'nin
beğenisine göre. İnsanoğlunun tarihinde ilk defa olduğu kanıtlanmış bir çözÜMÜMÜZ var. Her tÜrl Ü hackleme, çatlama ve kurcalama
girişimlerine karşı tamamen değişmez ve ultra gÜVenlidir. Bu bir açılır Bu teknolojiyle yapılabilecekler ile ilgili tÜm yeni dÜnyalar.

Güvenlik
Blockchain teknolojisinin çözdÜğÜ en BÜyÜk bulmaca gÜVenliktir. Blockchain'in gelişinden önce,
İnternet doğal olarak saldırılara ve zayıf noktalara eğilimli kabul edildi.
İnsanlık tarihinde ilk kez, Blockchain teknolojisi aşılmaz olduğu kanıtlanmış bir çözÜm önerdi.
DÜnyanın her yerinden her tÜrl Ü Saldırı girişimlerine karşı. PARAGON Yatırım grubu ile aynı gÜVenlik seviyesinin tadını
çıkarırsınız. TÜm işlemlerde bizimle. Dijital varlıklarınızın gÜVenli ve korumalı olduğunu tam olarak bilerek, emin olabilirsiniz.
Sen
Başlamak için harika olmak zorunda değilsiniz, ama harika olmaya başlamak zorundasınız.
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PARAGON Yatırım Grubu Madencilikte Atık ... Bir Fark Yaratıyor ! Madencilik (iş
kanıtı)
Cryptocurrency ağlarında, hepimizin bildiği gibi, işlemlerin geçerliliği. Bu çaba için, başarılı madenciler yeni olsun
cryptocurrency bir ödÜl olarak. ÖdÜle katkıda bulunmak için tamamlayıcı bir teşvik yaratarak ödÜl, işlem ÜCretlerini DÜşÜRÜr.
ağın işlem gÜCÜ. Herhangi bir işlemi onaylayan Üretim karmalarının oranı, kullanım tarafından artırıldı.
SHA-256 ve Script gibi karmaşık karma algoritmaları çalıştıran FPGA ve ASIC gibi özel makinelerden oluşmaktadır. Bu silah yarışı için
Daha ucuz ve verimli makineler ilk cryptocurrency gÜnÜnden beri, daha fazla insanın DÜnyaya girmesine neden oldu.
Bu doğrulama için karma paralar Üreten sanal para, madencilerin yatırım yapmak zorunda olduğu yıllar boyunca çok daha karmaşı k
hale geldi.
birden fazla yÜksek performanslı ASIC'lerin kullanıldığı BÜyÜk miktarda para.
Bu nedenle, bir karma bulmak için elde edilen paranın değeri, genellikle, kurulacak para miktarını haklı çıkarmaz.
makineleri, Ürettikleri muazzam miktarda ısıyı aşmak için soğutma tesisleri ve çalışması gereken elektrik
Onlar, bugÜn bu teknolojik gelişmeler ve dijital yenilik çağında, enerji için sÜrekli artan bir talep var.
Bu yenilikleri gÜçlendirmek. Bu gereksinimler, çevreye karşı gerçek bir tehdit oluşturduğundan, gereken enerji
fosil rezervlerinin tÜkenmesi.
PARAGON Yatırım grubu, en gelişmiş, kendi kendine öğrenme ve çevre dostu madencilik çözÜmlerinden birini, bir devleti tanıtmak
ÜZere hazırlanmıştır.
enerji atığı enerji santraline. Atıktan-enerji tesislerinde, biyolojik olarak parçalanabilen atıklar toplanacak, işlenecek ve dönÜşTÜRÜlecektir.
temiz enerjiye. Böylece, kripto para birimi madencilik projelerinin doyumsuz enerji taleplerini yerine getirmek için sÜrdÜrÜlebilir bir KÜl TÜr
yaratmak
PARAGON Yatırım grubunun verimliliği, mÜkemmeliyeti ve sÜrdÜRÜlebilirliği, biyoKÜtleden CO2 - nötr yakıtın geri kazanılmasıyla
sağlanacaktır.
ve son derece DÜşÜk emisyonlu bir enerji Ü retmek için bu yakıtı kullanır. Enerji Üretilen kripto madencilik çiftlikleri irade,
zaten az bulunan fosil yakıtlara bağımlılığımızı azaltmak. Bu devrim niteliğindeki yöntem aynı zamanda Atık fazlası ve Enerji açığını ele
alacak
kriz.
BugÜn bu teknolojik gelişmeler ve dijital yenilik çağında, enerjiye giden enerjiye sÜrekli artan bir talep var.
bu yenilikler. Bu gereksinimler, çevreye karşı gerçek bir tehdit oluşturduğunda, gerekli olan enerji tÜkenmeden elde edilir.
fosil rezervlerinin.
PARAGON Yatırım grubu, en gelişmiş, kendi kendine öğrenme ve çevre dostu madencilik çözÜmlerinden birini tanıtmak için
hazırlanmıştır. son teknoloji atığın enerji santraline. Atıklardan enerji tesislerine, biyobozunur atık toplanacak, işlenecek ve
temiz enerjiye dönÜşTÜ. Böylece, kripto para biriminin doyumsuz enerji taleplerini yerine getirmek için sÜrdÜrÜlebilir bir kÜl TÜr yaratmak
madencilik projeleri.
PARAGON Yatırım grubunun verimliliği, mÜkemmeliyeti ve sÜrdÜRÜlebilirliği, CO2 - nötr yakıtın geri kazanımı ile sağlanacaktır.
BiyoKÜtle ve bu yakıtı daha da DÜşÜk emisyonlu bir enerji Üretmek için kullanıyoruz. Enerji Üretilen irade kripto
madencilik çiftlikleri, zaten az bulunan fosil yakıtlara bağımlılığımızı azaltmaktadır. Bu devrimci yöntem aynı zamanda Atık fazlası
konusunu ele alacak
ve Enerji kıtlığı krizi

Nasıl çalışır?
PARAGON Yatırım grubunun verimliliği, mÜkemmeliyeti ve sÜrdÜRÜlebilirliği, CO2 - nötr yakıtın geri kazanımı ile sağlanacaktır.
BiyoKÜtle ve bu yakıtı daha da DÜşÜk emisyonlu bir enerji Üretmek için kullanıyoruz. Enerji Üretilen irade kripto
madencilik çiftlikleri, zaten az bulunan fosil yakıtlara bağımlılığımızı azaltmaktadır. Bu devrimci yöntem aynı zamanda Atık fazlası
konusunu ele alacak
ve Enerji kıtlığı krizi.
Nasıl çalışır?
Atık malzeme, Biyobozunur ve Biyobozunur olarak tamamen ayrıştırıldığı kapalı bir alanda toplanır.
kitle. Biyobozunur olmayan atıklar daha sonra ezilir ve tuğlalara sıkıştırılır. Bu tuğlalar ve ayrılmış metaller daha sonra satılıyor
ve para için takas edildi. Diğer taraftan, biyo-bozunur atık, mevcut gÜçl Ü makineler tarafından sindirilir.
GÜbre ve biyogaz verir. GÜbre zenginleşip paketlenip daha sonra getiri elde etmek için satılıyor. Yakıt, biyogaz, bizim
Kripto - Madencilik çiftliklerimize gÜç sağlayan temiz elektrik Üretmede yardımcı olan önemli iş varlığı. Elde edilen iadeler
Yukarıdaki sÜreçten Yatırımcı / Token Sahiplerine dağıtılır ve doğaçlama için sisteme geri gönderilir.
Madencilik (Kanıtın Kanıtı)
Kanıtın kanıtı, bir kripto para birimi ağının gÜVence altına alınması ve talep ÜZerine dağıtılmış uzlaşmanın sağlanması için bir yöntemdir.
Kullanıcılar belirli bir para biriminin sahipliğini gösterecek. Zorlu işleyen çalışma kanıtı sistemlerinden farklıdır
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Elektronik işlemleri doğrulamak için algoritmalar. Şema BÜyÜk ölçÜde bozuk paraya bağlı ve şu anda standart yok.
onun formu. Diğer bir ifadeyle, fonları tutarken bu planı kullanan PARAGON yatırım grubu yatırımcılarına kar payı
ödenmektedir. PARAGON cÜZdan

MASTERNODE
Bunlar bir cÜZdan çalıştıran ve Anında Gönderme ile kilitleme işlemleri gibi kararlar veren, karıştırmayı koyan bilgisayarlardır.
paralar ve BÜtçe finansmanı için oylama. Masternodlar, teminat, özel bir IP adresi ve koşabilmek için gereklidir.
1 saatten fazla bağlantı kaybı olmadan gÜnde 24 saat.
Masternodes, her bir blokta blok ödÜl Ün% X'ini öder;
Yatırımcılar gerçekte bir Masternode çalıştırabilmek için belirli miktarda madeni para veya jeton almalı / sahip olmalıdır (
Sizin için Masternode'u kurmayı seçtiğimiz herhangi bir altkoin projesi tarafından belirlenen minimum), o jeton veya jetonları belirli
bir miktarda koyabilirsiniz.
Sadece sizin erişebileceğiniz kişisel cÜZdanınız ve 24 saat çalıştıran gÜçl Ü bir sanal özel sunucuya (VPS) bağlayacağız.
bir gÜn ve haftada 7 gÜn, ve daha sonra bu DÜğÜm açık olduğu ağ için belirli bir vergi gerçekleştirir ve buna bağlı olarak
Ağa yardımcı olduğunuz için VPS ödenir.
Pek çok sikke, Masternode projesini duyurdu, DASH bozuk para, 2017'nin başlarında ana DÜğÜmleri tanıtan ilk paraydı.
Bir başlatmak için bin dashcoin gerekli ve erken 2017 yılında dash sadece 10 dolar değerinde 10000 $ için dash olabilirdi
Masternode şimdi neredeyse 1 milyon dolar değerinde ve bunlardan birini taşıyan herkes, sadece holding tutarak 60000 dolarlık
pasif gelir elde ediyor
Masternode. Bir Masternode tutmak ağ ÜZerinde

BÜTÜn

bir dÜğÜm tutmak gibidir, bir blockchain taşır ve

ağ saldırıları, madalyonun bağlı olarak onlar çok farklı şeyler yapabilir, sikke karıştırma, gizlilik ve işlemlerin tamamlanması
dÜğÜMÜn en yaygın çalışmasıdır.
Aynı zamanda ademi merkeziyetçi bir hÜkÜmet sistemi olarak da hizmet edebilir, bu yÜZden bir Masternode sahibi olan insanlar bu
paraya çok fazla yatırım yaparlar ve
kozalanın geleceği için karar verme avantajına sahiptir ve gÜnlÜk işleminiz olmadığı için madeni para değerini artırabilir
ya da paraları satıyorlar ama sadece hodling yaparak pasif gelir elde edecekler. PARAGON yatırım grubundaki biz bu fırsatı bir fırsat
olarak göRÜyoruz.
PARAGON Yatırım Grubu'na gösterdiğiniz ilgi için teşekkÜr ederiz. Daha fazla bilgi için l Ütfen web sitemizde veya diğer
sosyal medyada bize katılın. Biz
Sizi orada görmek için sabırsızlanıyorum
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