TÓM T T TÓM T T
UXM - Tối u hóa thị tr

ng giao dịch trị giá 79 tỷ đô la

Tối u hóa giao dịch UXM tự động đồng th i đạt đ
và ng

i mua - giá trị thấp nhất cho ng

c m c đích l n nhất gi a ng

i mua và l i nhu n tối đa cho ng

i bán

i bán.

Các giao dịch do UXM tạo ra tự độngtạo ra thu nh p m i cho các cá nhân và doanh nghiệp
- ngay cả nh ng ng

i không bán hoặc mua.

Sự l u hành ti n tệ của UXM theo cấp số nhân tự động gộp mỗi giao dịch riêng lẻ vàodòng
thu nh p giao dịch đang diễn ra.
Mọi giao dịch trên th gi i đ u có thể thông qua và đ
tính của UXM bao gồm cả nh ng giao dịch đ
và đ

c thực thi trên n n tảng mạng máy

c cung cấp trên tất cả các trang web khác

c bán ngoại tuy n.

Vấn đ : Bạn, công ty của bạn và khách hàng của bạn bị mất tiền trên mọi giao dịch. Ngay cả khi
bạn đã làm tất cả mọi thứ đúng, vào cuối ngày có thể có nhiều tiền hơn trong cột số lượng thêm
vào.
Lý do: Thị trường giao dịch toàn cầu trị giá 79 nghìn tỷ đô la Mỹ tràn đầy sự thiếu hiệu quả vì
các phương pháp cổ xưa của giao dịch kinh doanh được thiết kế để sử dụng trong nhiều thế kỷ
trước. Sự tối ưu hóa của nó hầu như chưa được khai thác. Bây giờ, điều đó thay đổi với việc giới
thiệu toàn bộ thi trường trao đổi - “UXM”.
Giải pháp:
Giờ đây, UXM sử dụng các công nghệ và phương pháp không có sẵn trước đây để tối
ưu hóa mọi giao dịch trên toàn thế giới dẫn đến kết quả tốt nhất về số lượng cho người
mua và lợi nhuận tối đa cho người bán cùng một lúc. Hơn nữa, công nghệ của UXM gấp
bội lợi nhuận và giá trị của mỗi giao dịch vĩnh viễn. Để thúc đẩy toàn bộ quá trình,
UXM tạo ra các giao dịch mới không có rủi ro để giữ cho vòng tuần hoàn phát triển.

D

i đây là cách hoạt động của UXM trong 3 b

1. Nh n đ

c

c thỏa thu n tốt nhất. UXM tối u hóa giao dịch: loại bỏ rủi ro và lãng phí chi

tiêu từ quá trình tiếp thị cho phép lợi nhuận có được của người bán tăng lên và đồng thời bán với
mức giá thấp hơn mang lại lợi ích cho các bên trong tất cả các giao dịch.
2. Gấp bội l i nhu n và ti t kiệm. Sự l u hành ti n tệ theo cấp số nhân của UXM là một
cuộc chạy đua công nghệ blockchain nó là chiều hướng của một giao dịch điển hình, bao gồm
một người bán và một người mua, thành mối quan hệ của một người bán và một mạng lưới
người mua có thể tạo thu nhập liên tục cho các thành viên UXM từ nhiều người mua vĩnh viễn không có sự tăng thêm kết quả từ các thành viên.
3. Tạo nhi u giao dịch hơn. Trình tạo giao dịch của UXM có thể được sử dụng bởi bất kỳ
công ty nào hoặc bởi bất kỳ cá nhân nào để hình thành doanh nghiệp. Đủ tinh tế để các thương
hiệu quốc tế sử dụng, đủ dễ dàng để ngay cả một người kinh doanh hoặc bởi một cá nhân có một
mặt hàng để bán. Không yêu cầu cung cấp kĩ năng đặc biệt nào. Tất cả các công cụ tạo ra giao
dịch được cung cấp miễn phí cho các thành viên của UXM. Ngoài ra, UXM sử dụng các công cụ
tương tự để tạo các giao dịch cho các thành viên.
Đi u gì tạo nên một UXM độc đáo và thú vị?
•

UXM không cạnh tranh với các thị trường hiện tại và người bán hàng trực tuyến - nó
mang lại lợi ích cho họ

•

Mọi giao dịch trên thế giới có thể diễn ra và được tối ưu hóa thông qua UXM

•

Mọi người và mọi tổ chức kinh doanh đều có thể tham gia tự dovào UXM

•

Điều khiển độc quyền blockchain lưu hành tiền tệ theo cấp số nhân

•

Các kỹ thuật tiếp thị độc quyền đã được kiểm tra và chứng minh bởingười tạo giao dịch

•

Các phương pháp bao gồm cách tiếp cận toàn diện để tối ưu hóa giao dịch

UXM tự động thực hiện công việc cho bạn
UXM dựa trên một n n tảng trang web một c a cơ bản cung
cấp cho ng

i dùng mọi thứ họ cần để mua, bán, đ

c giảm giá,

tĕng l i nhu n, tạo ra khách hàng và thu nh p trên toàn th
gi i. Nó k t h p các đặc tính tốt nhất của n n tảng truy n
thống, thị tr

ng và cơ hội kinh doanh, trong khi không cạnh

tranh v i bất kỳ doanh nghiệp nào thuộc bất kỳ danh m c nào
trong số này. Trong thực t , mọi doanh nghiệp đ u có thể
h

ng l i bằng cách tham gia và s d ng UXM để phát triển

không có rủi ro.

UXM sẽ xây dựng, duy trì và phát triển doanh số nh th nào?

Trình tạo giao dịch dựa trên nhiều thập kỷ của được sáng tạo ra chương trình tiếp thị trực tuyến
và không trực tuyếnđã được kiểm tra và chứng minh bằng sự thành công của những người sáng
lập. Bộ công cụ này sẽ được sử dụng để bắt đầu kinh doanh với UXM. Ngoài ra các thành viên
UXM sẽ có quyền truy cập để sử dụng nó miễn phí để phát triển khối lượng giao dịch cá nhân
của họ.
Hơn nữa, UXM được tự do tham gia, không có rủi ro, không cần đầu tư, và không cần "nâng cấp
trả tiền" để thành công. Mọi người và mọi công ty đều có thể thực hiện số lượng giao dịch không
giới hạn trên UXM. Vì vậy, có rất ít trở ngại, trên thực tế không có lý do gì làm cho bất cứ ai
hoặc bất kỳ công ty nào không tham gia UXM.
Vâng, UXM có một mô hình kinh doanh tạo lợi nhuận vững chắc có khả năng cạnh tranh
và thậm chí vượt qua những đối thủ lớn trên mạng ngày nay trong sự phát triển, doanh
thu, lợi nhuận và lợi tức đầu tư
C thể nh ng ai đ
•

ch

ng l i ích từ UXM và nh th nào?

Người mua và và các nhà đầu tư của UXM được hưởng ưu đãi tiết kiệm tiền tốt nhất
thông qua sự tối ưu hóa.

•

Nhà tiếp thị UXM tận hưởng quảng cáo không rủi ro và lợi nhuận tối đa thông qua sự tối
ưu hóa.

•

Thành viên UXM có thể kiếm thêm thu nhập hoặc bắt đầu kinh doanh không có nguy cơ
rủi ro mà không cần đầu tư

•

Người mua mã thẻ thông báo UXM nhận được 37% doanh thu hàng năm trở lên vĩnh
viễn

•

Các đối tác UXM có thể duy trì ranh giới lợi nhuận tốt trong khoảng 20%

Làm th nào chính xác một ng

i mua mã thẻ có l i?

Làm thế nào biết chính xác một người mua mã thẻ có lợi?
Bảng dưới đây cho thấy các khoản tiền thưởng hàng năm cho người giữ mã thông báo UXM dựa
trên các mức độ tổng khối lượng hàng hóa (GMV). Để tham khảo, các công ty nổi tiếng được liệt
kê trong cột đại diện cho GMV mà họ đã đạt được. Điều này cung cấp một ý tưởng tương đối về
tiềm năng của UXM. Nhóm UXM tin rằng nó có thể phát triển với tốc độ tương tự như AirBnB
hoặc nhanh hơn bởi vì UXM có tiềm năng ở một mức độ rất cao bằng sự so sánh của hiệu ứng
mạng. Giá trị mã thông báo UXM không phụ thuộc vào định giá đầu cơ hối đoái, nhưng phụ
thuộc vào thanh toán cố định. UXM là tầm nhìn dài hạn.
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Dựa trên mức tổng khối l

ng hàng hóa (GMV) tính bằng đô la Mỹ

Để biết thêm thông tin chi tiết và kế hoạch mã thẻ thông báo, vui lòng xem bản báo cáo tường
Same GMV Vol as
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178,750,000

715,000,000

2,447,500,000

2,640,000,000

7,452,500,000

15,042,500,000

Est UXM Rev

2,750,000

13,750,000

27,5000,000

55,000,000

Early Bird Bonus

139,425

697,125

1,394,250

2,788,500

9,062,625

36,250,500

124,088,250

133,848,000

377,841,750

762,654,750

UXM Tokens

195,195

975,975

1,951,950

3,903,900

12,687,675

50,750,700

173,723,550

187,387,200

528,978,450

1,067,716,650

UXMGT Tokens

697,125

3,485,625

6,971,250

13,942,500

45,313,125

181,252,500

620,441,250

669,240,000

1,889,208,750

3,813,273,750

Yearly Payout

1,031,745

5,158,725

10,317,450

20,634,900

67,063,425

268,253,700

918,253,050

990,475,200

2,796,028,950

5,643,645,150

Payout % of Rev.

37.5%

37.5%

37.5%

37.5%

37.5%

37.5%

37.5%

37.5%

37.5%

37.5%

mình UXM tại https://ico.theuxm.com/wp-content/uploads/UXM_White_Paper.pdf
Người dịch: Hà Minh Điểm

