ĐỐI TÁC TIỀN MÃ HOÁ ĐÁNG TIN CẬY CỦA BẠN

Kỷ nguyên mới của sự giàu có bắt đầu….
www.bnbchain.io

GIỚI THIỆU

Chúng tôi là một nhóm các nhà phát triển và nhà giáo dục mang trên mình
sứ mệnh
là chia sẻ của kiến thức của chúng tôi với thế giới thông qua BNBChain
BNBChain là một nền tảng công nghệ được thiết kế để giáo dục mọi người trên
toàn
thế giới về công nghệ BNB và tác động tiềm tàng của nó đối với cuộc sống
hàng
ngày của con người.
Chúng tôi là một công ty có những quan điểm giá trị rõ ràng, chúng được tạo
ra
thông qua quá trình đổi mới sáng tạo của một nhóm các chuyên gia trong
lĩnh vực
Blockchain. BNBChain là một công ty cho phép các thành viên của mình trở
thành
thành viên của một cộng đồng độc đáo trong lĩnh vực blockchain, nơi sẽ cung
cấp
cho các thành viên những trải nghiệm phong phú và được giáo dục về đồng
tiền BNB
và kiếm tiền thông qua một

https://www.bnbchain.io/
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TÀI LIỆU PHÁP LÝ

LEGAL DOCUMENTS
STATE OF WYOMING
Office of the Secretary of State

I, EDWARD A. BUCHANAN, SECRETARY OF STATE of the STATE OF WYOMING, do
hereby certify that according to the records of this office,

BNBChain Trade LLC
is a

Limited Liability Company
formed or qualified under the laws of Wyoming did on March 21, 2021, comply with all applicable
requirements of this office. Its period of duration is Perpetual. This entity has been assigned entity
identification number 2021-000990169.
This entity is in existence and in good standing in this office and has filed all annual reports
and paid all annual license taxes to date, or is not yet required to file such annual reports; and has
not filed Articles of Dissolution.
I have affixed hereto the Great Seal of the State of Wyoming and duly generated, executed,
authenticated, issued, delivered and communicated this official certificate at Cheyenne, Wyoming
on this 21st day of March, 2021 at 1:50 AM. This certificate is assigned ID Number 043156425.
is guaranteed
guaranteed a license on 23 July 2021 to carr y om a trust or company
ser vice business in Hong Kong.

Secretary of State
The licence shall be
be valid f rom 23 July 2021 to 22 July 2022, unles s
suspended or re moved e arlier

Notice: A certificate issued electronically from the Wyoming Secretary of State's web site is immediately valid and
effective. The validity of a certificate may be established by viewing the Certificate Confirmation screen of the
Secretary of State's website https://wyobiz.wyo.gov and following the instructions displayed under Validate Certificate.
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https://www.bnbchain.io/

TẠI SAO NÊN
CHỌN BNB COIN?

BNB là ứng dụng gốc dành cho Binance, sàn giao
dịch tiền mã hoá lớn nhất trên thế giới.
Cung cấp các giao dịch nhanh như chớp
Có thể được sử dụng để mua và bán một
loạt các loại tiền mã hoá khác nhau
An toàn và Bảo mật
Binance cuối cùng sẽ trở thành đồng tiền
chính của sàn giao dịch binance phi tập
trung.
.
Đồng tiền mã hoá mới sẽ được niêm yết trên sàn giao
dịch Binance và việc sử dụng binance coin sẽ mang lại
một thị trường thông suốt để giao dịch với một loạt các
loại token điện tử.

https://www.bnbchain.io/

HỆ SINH THÁI
BNB CHAIN
Thanh toán được kiểm toán bởi BNB Smart Chain
LỢI NHUẬN TỰ ĐỘNG HÀNG NGÀY,
từ thứ Hai đến thứ Sáu
Một kế hoạch kinh doanh độc đáo và bền vững
Cơ hội tạo thu nhập thụ động
Bắt đầu chỉ với tối thiểu $50
Truy cập vào toàn bộ hệ sinh thái của BNBchain
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TẠI
SAO
NÊN
CHỌN
BUSD
LEGAL DOCUMENTS

BUSD được thiết kế để duy trì giá trị thị trường ổn định của đồng tiền. Nó cho phép các nhà giao dịch và đầu tư
nắm giữ một tài sản có mức độ biến động thấp trên blockchain mà không cần phải rời khỏi không gian tiền mã
hoá. Tích lũy thêm BUSD trong thị trường giá giảm cho thị trường giá tăng.
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CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT
Chương trình liên kết tại BNBCHAIN có lợi nhuận rất hấp dẫn và sẽ giúp cho tất cả các thành viên của chúng tôi duy trì được sự phát triển mạnh mẽ
trong quá trình hợp tác với chúng tôi.
.

LÊN ĐẾN 1,2%

Thu nhập thụ động

Mức thù lao

LÊN ĐẾN 60%

CHƯƠNG TRÌNH
TRAO THƯỞNG

Tiền thưởng Kết nối
Giới thiệu

https://www.bnbchain.io/

18%

HƯỚNG TỚI TỰ DO TÀI CHÍNH
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GÓI

THU NHẬP THỤ ĐỘNG

Vì BNBChain của bạn được nuôi dưỡng trong 300 ngày. Bạn trở
thành người có đủ điều kiện để kiếm được thu nhập thụ động
lên
đến 1,2% mỗi ngày, tùy thuộc vào gói bạn chọn mua.
Nếu thu nhập của bạn trở thành 300% giá trị các gói mà bạn
đang
sở hữu, bạn sẽ cần phải tái đầu tư (Không bao gồm giá trị
trong
Chương trình Trao thưởng )
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ĐẦU TƯ

MỖI NGÀY

C1

$50

0.5%

C2

$100

0.6%

C3

$250

0.7%

C4

$500

0.8%

C5

$1000

0.9%

C6

$5000

1.0%

C7

$10000

1.1%

C8

$25000

1.2%
https://www.bnbchain.io/

ĐIỀU KIỆN

CẤP ĐỘ

THU NHẬP THEO CẤP

1

8%

Không

2

4%

1 TV GTTT

3

2%

2 TV GTTT

4

1%

3 TV

5

1%

4 TV GTTT

6

1%

5 TV GTTT

7

0.5%

6 TV GTTT

8

0.5%

7 TV GTTT

https://www.bnbchain.io/

THU NHẬP THEO CẤP
Lợi nhuận thù lao theo cấp độ của BNBchain sẽ được trao
mỗi ngày cho mọi người dùng dưới dạng BUSD hoặc BNB
Coin. Người dùng có thể tự động rút tiền hàng ngày.
TV GTTT = Thành viên Giới thiệu Trực tiếp
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TIỀN THƯỞNG KẾT NỐI
GIỚI THIỆU
Tiền thưởng Kết nối là một phần thưởng để thúc đẩy bạn giúp
đỡ những người được bạn trực tiếp giới thiệu (tài trợ cá nhân)
có được thành công. Phần thưởng này trả theo phần trăm dựa
trên mức thù lao theo cấp độ của đội do cá nhân bạn trực tiếp
tài trợ.
Khi một thành viên do bạn giới thiệu kiếm được một THU
NHẬP THEO CẤP ĐỘ, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán lên
đến 10% khoản THU NHẬP THEO CẤP ĐỘ của họ. Khi các
thành viên mà cá nhân bạn giới thiệu lại mời thêm được các
thành viên mới. Bạn sẽ nhận được lần lượt 10%, 5% giá trị thu
nhập theo cấp độ của thành viên đó, tối đa lên tới 8 CẤP ĐỘ
nhận thưởng.
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TIỀN THƯỞNG KẾT NỐI GIỚI THIỆU

GÓI

CẤP ĐỘ

C1

1

10%

C2

2

10%, 5%

C3

3

10%, 5%, 5%

C4

4

10%, 10%, 5%, 5%

C5

5

10%, 10%, 5%, 5%, 5%

C6

6

10%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%

C7

7

10%, 10%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%

C8

8

10%, 10%, 10%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%

https://www.bnbchain.io/

ĐIỀU KIỆN THƯỞNG (KINH DOANH)

THƯỞNG

THU NHẬP

$5000 (40:40:20)

$100

$40 x 10 tháng

$10000 ( 40:40:20)

$200

$80 x 10 tháng

$20000 (40:40:20)

$400

$160 x 10 tháng

$40000 (40:40:20)

$800

$320 x 10 tháng

$80000 (40:40:20)

$1600

$640 x 10 tháng

$160000 (40:40:20)

$3200

$1280 x 10 tháng

$320000 (40:40:20)

$6400

$2560 x 10 tháng

$620000 (40:40:20)

$12800

$5120 x 10 tháng

$1220000 (40:40:20)

$25600

$10240 x 10 tháng

$2480000 (40:40:20)

$51200

$20480 x 10 tháng

https://www.bnbchain.io/

CHƯƠNG TRÌNH
TRAO THƯỞNG

KIẾM PHẦN THƯỞNG & THU NHẬP
HÀNG THÁNG!!
Phát triển doanh nghiệp của bạn với bnbchain và kiếm
được tiền thưởng & thu nhập cố định hàng tháng.
Ghi chú: 40% giá trị Kinh doanh của Nhánh 1, 40% của Nhánh
2 và 20% của một nhánh khác sẽ được tính vào giá trị để
xét thưởng.
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THÔNG TIN

Đăng ký miễn phí
Hạn mức rút tiền tối thiểu là $10.
Lợi nhuận hàng ngày sẽ được ghi có theo từng ngày bằng BUSD hoặc BNB Coin.
Tiền thưởng và thu nhập sẽ trả theo từng tháng.
Lợi nhuận hàng ngày có thể lên đến 1,2%, bạn sẽ nhận được khoản chi trả vào các ngày
từ thứ Hai đến Thứ sáu.
Thu nhập theo cấp độ sẽ được chi trả hàng ngày.
Hạn mức thu nhập tối đa là 300%, sau khi nhận đủ số này bạn sẽ cần phải kích hoạt lại
gói của mình.

Sau khi nhận được phần thưởng đầu tiên, Phần thưởng Kinh doanh tiếp theo sẽ bắt đầu
được tính lại từ đầu.
Đội ngũ hỗ trợ sẽ sẵn sàng phục vụ qua kênh telegram & email trong suốt 24 giờ.
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LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Trong một hệ thống mà mọi thứ đều được tự động hóa, chúng tôi nghĩ rằng Đội ngũ hỗ
trợ cũngnên ở chế độ tự động phục vụ và từ đó phát triển ra BNB Chain. Bot này có thể trả lời
các câuhỏi khác nhau cho hàng ngàn người cùng một lúc trong suốt 24/7

Vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn?
Chatbot có thể hướng dẫn bạn cách liên hệ với nhân viên hỗ trợ của chúng tôi.
Telegram

t.me/bnbchain

bnbchain

Instagram

Email
info@bnbchain.io

bnbchain/

https://www.bnbchain.io/

Facebook
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