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Legyünk a pénzügyi jövőnk alakítói! 

 

Tisztelt Érdeklődő! 

 

Napjaink pénzügyi rendszere egyre kevésbé megbízható. A pénz mozgatása drága és lassú, a 
kamata nulla közeli! Túl sok egyéb érdek képes hatni rá, befolyásolni az értékét. A forgalomban lévő 
valuták inflációja, a végtelen és fedezet nélküli kibocsátás a pénzrendszer XXI. századi teljes újra 
tervezését igényli. 

Ezért a válság után 2009-től kezdetét vette a kryptovaluták egész világra kiterjedő térnyerése!  
Ma a világ pénzügyi forgalmának a 0,5%-a már kriptovalutában zajlik! 

A Capricoin a rohamosan digitalizálódó világ magasabb szintű, - bankoktól, államoktól független – 
új digitális fizetőeszköze, melynek „bányászati” jogaival a Vizionary vállalat rendelkezik.   

Várhatóan júliustól a nemzetközi pénzügyi engedélyekkel rendelkező CapriPay fizetési platformján 
keresztül Capricoint küldhet és fogadhat költségmentesen, de hagyományos valutákra is válthatja.  

A CapryPay azonosul a kereskedők és a vásárlók céljaival is, ezért számos előnyt nyújt nekik ebben 
a folyamatban. A kereskedők céljait és a megoldásokat az alábbi táblázatban látja:  

 

 

http://www.vizionary.com/mlaci54/hu
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 A kriptovalutákról 

A kriptovaluta kizárólag digitális formában megjelenő, korlátozott darabszámú fizetőeszköz, ami a 
legtöbb esetben államtól, bankoktól és egyéb külső szervezetektől független, értéke a 
felhasználhatósággal – az elfogadó hálózat növekedésével – ugrásszerűen emelkedik. 

Ez azt jelenti, hogy az emberiség történetében most először, minden ember rendelkezhet pénzügyi 

szuverenitással. Azaz a magántulajdona felett senki más nem rendelkezhet, csak a tulajdonos. 

 Bárki számára elérhetőek. Csak egy digitális eszköz szükséges a használatukhoz, amivel az 

Internethez lehet csatlakozni. A Capricoin a történelem legdemokratikusabb fizető eszköze! 

A pénzügyi tranzakciók biztonságosak (blokkchain technológia), nyilvánosak, túlnyomó többségben 
ingyenesek, és a különféle összegek mozgatása nincs se földrajzi, se mennyiségi korláthoz kötve. 
 
Minden kriptovaluta értékét a valós piaci igények szabják meg! Az árfolyam ingadozásuk  
elsősorban a kezdeti kis tömeg miatt magas, de a trendszerű gyors növekedés biztonságot és óriási 
vagyon növekedést jelenthet 1-2 éves középtávon is. 
 
Természetesen sokan (kb. 2.500-an) próbálkoztak különböző coinok előállításával és sikerre vitelével. 
Jelen vannak a szélhámosok is, akik maguk mondják meg a nem létező coinjuk értékét. Amíg 
nincsenek listázva - https://www.worldcoinindex.com/ és a nyílt platformokon, valamint nincsenek 
valódi elfogadó helyeik csak belső kereskedelmi platformjuk, életveszélyes. De ha ezeken az 
oldalakon http://capricoin.org/hu/resources/ megtalálja akkor legális és az elfogadóhelyi 
hálózatának a nagysága fogja a coin értékét meghatározni. A Capricoin hagyományos valutákhoz 
illeszkedő technológiája és korlátlan tranzakció száma olyan plusz, amivel a világpiacon csak a 
CapriPay rendelkezik! 
 
A világ legelső kriptovalutáját 2009-ben készítették Bitcoin néven, amely joggal alapozta meg a 
digitális arany kifejezést a digitális pénzzel kapcsolatban. Értéke 2009-ben 10 cent volt, jelenleg 
400-420-500 dollár! Az árfolyam növekedése több mint négyezerszerese 7 év alatt! 
 
Az az állításunk, hogy a Capricoin sokkal rövidebb idő alatt el fogja érni a Bitcoin négyezerszeres 
növekedését! Azért, mert a technológiája tökéletesen alkalmas a világkereskedelemre, gyorsabb 

és biztonságosabb. Dinamikus elterjedését a mérföldkövekre lebontott bányászati, terjesztési, 
oktatási és marketing stratégia támogatja, minden résztvevőt anyagilag is ösztönözve! 

 

Capricoin: egyszerűség, stabilitás, biztonság 

A kriptovaluták alap tulajdonságain túl, a Capricoin az első hálózatos, legitim, több kriptovaluta 
tőzsdén is hivatalosan jegyzett Coin, amely egyedülálló módon egy speciális hálózati marketing 
modellnek köszönhetően képes megelőzni a különféle érdekcsoportok negatív beavatkozásait. 

http://www.vizionary.com/mlaci54/hu
https://www.worldcoinindex.com/
http://capricoin.org/hu/resources/
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A piaci szereplők között páratlan sebességet és biztonságot képvisel a tranzakciók végrehajtásában 
nemzetközi és helyi fizetések esetében, és mivel csak egy regisztrációhoz kötött a használata, így 
egyértelműen a hétköznapi emberek mindennapi életének a szerves részévé fog válni.  
Többek között azért is, mert biztosítja a Capricoin átváltását Bitcoinra és más hagyományos valutákra 
a saját rendszerén belül, a kereskedelmi platformok kockázatai és költségei nélkül! 

Ezt a gyors terjeszkedést segíti elő a folyamatos innováció a Vizionary Ltd. és a CapriPay csapatának 
köszönhetően, amely az okostelefon platformok applikációk optimalizálásán túl egészen a személyes 
fejlődést elősegítő marketing anyagokig, kereskedők és vásárlók képzéséig terjed. 

Ezeknek a lépéseknek köszönhetően már most, bármikor készpénzre váltható a megfelelő 
felületeken keresztül a Capricoin állománya bárkinek, hisz kiérdemelte a nemzetközi piacok bizalmát. 
Értéke az elfogadóhelyek hálózatának robbanásszerű növekedésével rövid időn belül akár több 
százszorosára is nőhet, amint a Bitcoin esetében egy spontán folyamatban ez már megtörtént! 
 
A Capricoin megszerzésének legjövedelmezőbb módja egyenlőre nem a kriptovaluta 
kereskedésekben történő spekulációs ügyletek lebonyolítása, hanem a Capricoin közvetlen 
bányászata! Ez ugyanis hálózati jutalékkal és a vásárlási visszatérítésekkel növeli az Ön bevételét. 

A Capricoin legális fizetőeszköz, ami független kereskedési felületeken listázott. 

Mivel a coinoknak a kitermelése bonyolult matematikai algoritmus alapján történő nehéz 
számítástechnikai műveleteken keresztül valósul meg informatikai eszközökkel - amit bányászatnak 
neveznek. Nyersanyag bányászatnak van minősítve. Ezért beszélünk bányászatról és ezért nevezték 
el a Capricoint is Digitális Aranynak. 

A Capricoin fő célkitűzése hogy globális fizetőeszközzé akar válni, ezért a tömegekhez, a hétköznapi 
emberekhez szól. Ezért nem csak akkor tud részt venni a bányászatában vagy a kereskedésben ha 
már gazdag, hanem kevesebb tőkével is elindulhat, viszont hasonló haszonkulccsal dolgozhat! 

Weboldalamon 2-6-14 és 60 perces videókból tájékozódhat ennek a pénzügyi rendszernek a 
filozófiájáról, az ösztönzési rendszerekről: http://napkelepce.hu/magyar-capricoin-videok/ 

 

 

 

 

 

 

 

Önnek mint magánszemélynek, a vállalkozásának és a vevőinek is hatalmas lehetőség! Minden 
vásárlásból részesedhet! Az Ön vevője forinttal fizet mint máskor, viszont 5 ember kap 

Capricoinban 0,5%-os visszatérítést akkor is, ha az elfogadó hely nem ajánlott fel kedvezményt! 
 

http://www.vizionary.com/mlaci54/hu
http://napkelepce.hu/magyar-capricoin-videok/
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Csatlakozzon ma és ne aggódjon az anyagiak miatt! 

Minél többen lépnek be aktív tagként a hálózatba bányászati céllal, egyre több befektető között oszlik 
majd meg a heti kitermelhető 500.000 Capricoin limit. Így lesz egyre drágább a bányászat, míg végül 
a közösség ki nem termeli az előre meghatározott, értékvédelmi okokból bevezetett maximumát. 
Jelenleg 20 millió van forgalomban, a következő 6 évben további 180 millió kerül kibányászásra és 
további 24 év alatt 8 millió. A fejlesztők 0,5 %-ot birtokolnak. 

Ha még most alacsony áron szeretne Capricoinhoz jutni a jövőbeni pénzügyi biztonságának 
megteremtése érdekében, akkor válassza az Ön céljainak leginkább megfelelő Vizionary csomagot!  

Az Ön vállalkozása hivatalosan - számlával, - igénybe tudja venni a csomagokat, amennyiben jelentős 
bevételt kíván elérni. Az alábbi marketing csomagok megvásárlásával bányászati időt, egy képzési és 
marketing rendszert kap (pl. jelenlét mobil eszközökön) és a legfontosabb, hogy bányászati időhöz 
(slot) és bányászati egységekhez (unit) is hozzájut, amiből Capricoinra tesz szert. 1 slot = 50 unit. 

http://www.vizionary.com/mlaci54/hu
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Az első három csomagot elsősorban kevesebb tőkével rendelkező, de dolgozni akaró 
hálózatépítőknek ajánljuk, a Platinum és Vizionary csomagot pedig beruházóknak. Az optimális 
beszállási pont az Arany csomag, mert ez már minden jutalékot biztosít, amit a Vizionary nyújthat. 

A fenti táblázatban megmutattuk, hogy a nagyobb értékű marketing csomagok több bányászati 
egységet tartalmaznak, ami nagyban lerövidíti a megtérülés idejét és növeli az Ön nyereségét.  

Az ARANY csomagtól felfele az első 2 x 10 hét alatt, további 2 x 20% extra bányászati egységet biztosít 
Önnek a Vizionary.  Emellett az első 30 napban elért eredménye után – egy Start Bónusszal - 
megduplázza a jutalékokat. 

Ön részt vehet: ingyenesen a CapriPayben, ahol egy két szintű affiliate ösztönző rendszer működik, 
csomag vásárlásával pedig a Vizionaryban, ahol végtelen mélységig kap jutalékot ha csapatban, 
egymást tanítva bővítik a Capricoin bányászainak ma még csak harmincezer fős táborát. 

http://www.vizionary.com/mlaci54/hu
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Megkezdődött a                           
elfogadóhelyek hálózatának 
kiépítése (tesztelése) is, 
kétszintű jutalékrendszert 
alkalmazva!  

A bolt számtalan haszna 
mellett a vásárlón kívül még 
négy fő érdekelt a gyors 
terjeszkedésben, mert 
minden egyes vásárlás után 
jutalékot kapnak az ábra 
szerint. 

Bármilyen kérdése 
lenne, forduljon hozzám 
bizalommal. Telefonon, 
vagy személyes 
megbeszélés keretein 
belül megválaszolom 
minden felmerülő 
kérdését! 

Iratkozzon fel hírlevél 
rendszeremre, hogy 
hamarabb értesüljön a 
képzésekről, az új 
fejleményekről: 
http://tinyurl.hu/2JJ3/ 
 

Csatlakozzon Facebook csoportunkhoz: https://www.facebook.com/capricoincapripayteam/ 
 

           Az Ön kiemelt VIZIONARY                                 
          CapriPay kapcsolattartója:                           Töltse le a QR kód olvasót: http://tinyurl.hu/7wJ3/ 

                                                                                                       Olvassa be valamelyik kódot, adja meg az adatait és 
                           máris kész az Ön CapriPay pénztárcája. 

                                                                                

 

              Majoros László 
            +36 (20) 966-6793                                        http://csevegonyelvstudio.hu/       http://napkelepce.hu/ 

http://www.vizionary.com/mlaci54/hu
http://tinyurl.hu/2JJ3/
https://www.facebook.com/capricoincapripayteam/
https://www.vizionary.com/mlaci54/hu
https://www.capripay.com/mlaci54
http://tinyurl.hu/7wJ3/
http://csevegonyelvstudio.hu/
http://napkelepce.hu/

