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Ја ћу представити
Етхереум.линк је платформа за развој који повезује традиционално тржиште и пословање са
најсавременијом технологијом и новом генерацијом валуте за шифровање и паметне уговора и све друге
Етернет Лиам платформе провајдера, ми мала и средња предузећа, експоненцијални функција у средње
величине и тржишта да нам је циљ да се повећа интеграција Етхереум.

Увек сте у складу са инвеститорима вековима, не желим да има и одличну платформу, како би их
користили као продавница поузданих вредности, или је постао племените метале као што су злато и
сребро? Када користите Етхереум.линк, сребрна углед ако је могуће добити стабилност, могуће је
обезбедити енкрипцију, сигурност имовине, имали током века брзине и профитабилности.

За више од 5000 година, злата и сребра, коришћени су као стварног новца, своје вредности, није била
оштећена у било ком тренутку, током векова, много људи, монета за шифровање или је навело да
верујем да постоји нешто, продавница физичког метала и вредности, карактеристике побољшања линк за
сребра или злата је сувише нови да се такмичи са чињеницом да не постане сјајна "продавница вредност"
. Зато смо одлучили да доведе новчаних средстава и технологије које су подржане од стране најбољу
комбинацију и сребра два света.

Етхереум.линк је веза између очекиване финансијске и сребро тржишта међународно тржиште да расте
до великих размера, дистрибуира платформу за трговину дигиталне фолије.

Платформа, дигитални тренд финансијске трансакције, су подржани од стране правог сребра 0.999
додати нови ниво модерне криптографске сигурности. Сребро Материјал је сачуван и транспорта и
коришћења највиши могући ниво куповине сигурности.

ЛНК Сребрна ($LNKS)
Рун Ксу ЛНК Голд унутрашње Етернет Лијам платформа као стандардни токен ЕРЦ20.
Интеграцијом физички сребро да повеже пословне везе, ми ћемо обезбедити бројне предности. Први је
да се смањи нестабилност на дно о имовини шифровање, друга, прва је избор су међу инвеститорима
који се користи за обављање традиционални улагање у ниског ризика Етхереум трудимо се да користите
протокол.
Механизам, ЛНК сребро да се користи ради обављања рада су следећи:

Стицање Пхисицал
серебраного миллиарда

Власнишcтво над потврде о
регистрацији

мента

Линк Сребрна токен

трговина

1. Стицање физичке сребра
Он се активира од стране наших корисника у сребрном оснивања, и
куповне би се плаћа, када је купљен од расположивог најниже тачке + у
тржишној лнк сребра као што је сребро индустрија је добила добру
сертификација 0999 Силвер :

Аустралија
Кина
Перу
ルシア
Мексико
Чиле

2. Власништво над потврде о регистрацији

Продавац Куповина карата

Силвер бар серијски број

Шифра оф тхе Силвер
Бар

Сребрна трака серијски
број

Ланац кастоди
дигиталних потписа
(продавац, кустос,
ревизор)

Партија ревизор сертификат

Складиштење накнада због и Сеф Потврда

Link Silver Token

3. порекло
ЛНК сребрне кованице како би се ослободили велики број, знак Етернет Лијам ЕРЦ20
је цаст користи паметне уговор о Минтер отвореном. Силвер токен ЛНК сваки
представља дељив сребра и 0,01 грама 1 г. У случају сваког упућена на смарт уговора
Минтер, ЛНК картица ће бити поново издат сребро. Пример: Силвер 100 грама ће бити
послата на уговор сребро на 100 смарт картица Мин Тха ЛНК враћа кориснику.

4. Блацк Цоин ЛНК
ЛНК сребрни новац може да се гарантује купљене садашњих Етернет Лиам ланаца.
Сребрњака је одржавана на ЛНК Етхереум.
5. уговор
У овом тренутку, ЛНК Ксу Силвер, можете купити у сваком тренутку
када продаја на чекању или власник жели.

Берза Ксу Линк Блацк
Платформа, за добробит ће бити претворен у власника Ксу линк
Силвер тргује Ксу сребрна, ће платити 0,19 процената годишње.
Све трансакције су коначне, су регистровани у ланцу Етхернет блок
Лиам.

План развоја
стицање позиције Линк Блацк, без потребе да се креће из земље која је
у ефикасна у многим деловима света у другу земљу, она има развој
готово свих инвеститора који желе да спроведу право да откупи право
да се искупи се очекује .
Линк платформа, како би се осигурала низ опција за коначни
инвеститора, циљ нам је да се више од физичких средстава.
Линк је у почетку висока флуидност да се интегришу нове средстава за
нашег оснивања, да се процени, да искусе добављача / трговца, у
зависности од врсте, можете имати посао који ће стићи лидер .
Крајњи циљ наведених, хемијске племенитих метала у низу, је написан
да се убрзава технологију блок робе и валуте.

Пријава Ксу Линк Блацк
Силвер Куповина је
покренут, а нови поредак

Изаберите своју Етхереум
адресу

Корисник бира сериал
производа
број са тржишта

Процес плаћање
Није успео

Поруџбина је отказана

(Етхереум, Битцоин или линк)

Подаци за наручивање
у Линк Силвер уговора:
Корисник Етхереум Адреса
завршен

Продавац ред је завршен
Шифра производа
Линк Сребрна токен Износ
Ред је постављен на Пендинг
Агент Ревизија и чува копију Од:
Продавац Куповина карата
Силвер бар Фотографија
Продавац дигитални потпис

Корисник Плаћање

Силвер бар Тежина
Уплоад Резултат до ИПФС

Кустос Испорука:
Ревизија Резултат је
Верифиед

Испитује Голд Бар и
revizija Резултат
генерише Сеф

ИД налога је подешен на пут
Линк Сребрна Токени
искован

ЛНК Свети платформа ($LNK)
Листа темеља Ст. ЛНК:
ЕРЦ20 знак главна платформа веза се понаша као залихе, јер су неки
пропорционално појачање линк платформе да се бави уговора држача паметан
ЛНК, редовно дистрибуирају, то значи да су људи да се одржи ЛНК Ст. ona има мали
део који вама цео Лнк и платформе.
Све ЛНК тренд расподели добити у мрежи - а портала линка или уговора
конкретном интелигенције који се односи на имовину, примио новац од пре корист
главног тренда уговора ЛНК.
Физичка средства, као што су имовина платформи ЛНК Силвер, у почетку, поделили
смо главни уговор о накнади за трансакцију у Ксу линка (0,19%).

Повезана Силвер
Ассет Цласс
Линк имовине класа 2
0.19% Накнада
трговања

посао
пролаз
broj 2

LNK Token

посао
пролаз

посао
пролаз
broj 1

broj 3

Ксу ЛНК је првобитно подржали нашу прву некретнину: 0999 Фине
Силвер, ЛНК токен носиоца, откупи своју имовину за физичку Силвер
Линк или Силвер Силвер линк након периода од три месеца добићете
приоритет нови први гаса је завршена.

Пословни портал
Велики циљ када достигне уопште побољшала укупну структуру свог
пословања на нови ниво, развој индивидуалне или корпоративне
било Етхереум желите да унесете, у Етхереум.линк као фирма
специјализована за снабдевање и интеграције платформи.
Да ли, мора бити предузетници и Етхернет Лијам ланац блок траже
користи појединаца или платформу? Уколико корисник је да
инвеститори и кућних појединци са великим идеја је била укључујући
употребу Етхереум, овој платформи, нови пословни простор, он ће
бити у стању да та.Етхереум.линк подршку свима људи који су
заједно повезане како би се деле исти циљ, од блоцкцхаин
користити интелигенцију уговора програма за развој нових
технологија као језгро или експеримента, за почетак нове
пословне структуре.
Међуфаза и трећа фаза, платформа ЛНК је да се уверите да
инвеститори, дневни услов за кориснике и технологије, који су
заинтересовани за платформе Етернет Лиам блок ланац
предузетника.
Преглед уговор са појединцима и компанијама, желимо да
променимо пословну структуру као уговор по уговору о
интелигентном Етернет Лиам.
Ови линкови - треће стране уговора су јавни, профити ће бити
дистрибуиран међу пројектима који се односе на оне који су
ставили у лнк високи приоритет за носиоце ЛНК.

