Kis tőkéből hatalmas vagyont?
Vizionary tagként jóval a tőzsdei árfolyam alatt juthatsz Capricoinhoz!
Ha hiszed ha nem, az anyagi jólétedet meghatározó dokumentum van a kezedben!
Garantálom, hogy megéri elolvasnod, ez az információ milliárdokat érhet neked is!
Én már elmentem sajnos a Bitcoin üzlet mellett pár éve. Azt hittem, csak egy játék. Az idő
bebizonyította, hogy a kriptovaluták vagy coinok az új fizetőeszközeink lesznek hamarosan!

A Bitcoin árfolyama a 2010-es 0,01 USD-ről mára 1.700 USD-re nőtt !

30.00 Ft-ból 4 milliárdja lett annak, aki bízott benne!!
A Bitcoin azonban nem alkalmas azonnali fizetésre! A Vizionary által kibocsátott és
marketinggel, hosszú távú stratégiával a piacra bevezetett Capricoin sokkal korszerűbb!
Gyorsabb és alkalmasabb arra, hogy a CapriPay könnyen kezelhető szoftvereivel tömegek
könnyen fizessenek vele. Legális, értékét a nyílt coin tőzsdéken 2015 júliusa óta a keresletkínálat alakítja. Az alábbi marketing csomagok megvásárlásával lehet Capricoinhoz jutni.

A Capricoin gyorsabban - 3-4 év alatt - képes elérni

a Bitcoin mai árfolyamát!

NE MARADJ LE RÓLA, pár év alatt anyagilag független lehetsz
Egy éve ástam bele magam a kriptovaluták világába. Az erről a témáról megszerzett és
folyamatosan bővülő tudást weblapokon itt és itt, blogon és Facebookon gyűjtöttem össze.
Kis tanulással, kevés tőkével vagy munkával, hatalmas vagyont hozhatsz létre, a világ
legnagyobb és egyik legjövedelmezőbb üzletágában, a pénz forradalmából.
Ha nekem nem hiszel, olvasd el:
1. Japánban a bitcoint hivatalos fizetőeszközként
elismerő törvényt hoztak, és Oroszország is
hasonló lépésre készül.
2. Már Ausztrália is pénzként kezeli a bitcoint
júliustól
3. 61.200%-os hozam? Van ahol ez is lehetséges!
4. Mobilpay fizetés Magyarországon is.
5. Már megint csúcsot döntött a bitcoin
6. Vigyázat, csalnak! (Hogyan kerüld el csalókat?)
A Capricoin tőzsdei árfolyama 8-szorosára nőtt. A
Capricoint globális, tömeges, azonnali ingyenes
fizetésre és pénz küldésére tervezték területi- és
mennyiségi
korlátok
nélkül,
egy
beépített
automatikus
pénzvisszatérítési
rendszerrel
(cashback) kiegészítve. A további érték növekedését az egyre növekvő használata biztosítja!

Korrekt, tőkeerős cég, a Vizionary áll a Capricoin mögött, több évre előre kifizetett
fejlesztésekkel, marketing eszközökkel, a terjesztést, tovább ajánlást és használatot ösztönző
jutalékrendszerrel!
A legújabb CapriPay fejlesztésünk tesztelése véget ért, május 4. hetében az ingyenesen
letölthető CapriPay pénztárcánkban (mobil applikáció) már nem csak a Capricoint tudjuk
tárolni, hanem a Bitcoint és az Eurót, később újabb kriptovalutákat és hagyományos
fizetőeszközöket is.
Használata egyszerű lesz. Egymás között egy kattintással válthatók, nem kell külső
tőzsdéket igénybe venni! Igazából most indul a Capricoin árfolyamának szárnyalása,

mert most válik fizetőeszközzé! Az utolsó perc, legjobb pillanat, vedd komolyan!
Csak játsz el a gondolattal!
Mi lenne, ha egy év alatt a Capricoin árfolyama elérné a jelenlegi 0,4-ről a 10 eurót?
Hogy lehetséges-e? Ismerve a bennfentes háttér információkat, a fejlesztések állását, a
különböző előrehaladott tárgyalásokat, a még ebben az évben tervezett új eszközöket,
szolgáltatásokat, nagyon is lehetséges, SŐT! A hagyományos tőzsdéken ekkora emelkedés
elképzelhetetlen ilyen rövid idő alatt, de a kriptovalutáknál ez szinte semmi!
Az alábbi táblázatban kigyűjtöttem az elmúlt 365 napban leggyorsabban növekvő
árfolyamú hat coin mutatóit a https://www.worldcoinindex.com/ -ról, ahol a hivatalos coinok
listájáról.
Hogyan lehet a Vizionaryban a tőzsdei
árfolyam alatt Capricoinhoz jutni?
Készítettem
egy
excell
táblázatot,
amellyel kiszámolhatod 2-4-6-14 vagy 30
Platinum csomag (1.997 EUR/db) esetén,
milyen hozamot tudsz elérni a tőzsdei
vásárlással és a várható árfolyam növekedéssel.
A bányászati promóció fix 30 CPC/bányászati időt garantál a Platinum csomagban, ez
4500 capricoin. 2 hét alatt jutsz hozzá, ezért legkésőbb május 28-ig kell regisztrálni!
*Az utolsó oszlop azt mutatja, mennyi lenne a Capricoin árfolyama ugyanilyen növekedés
mellett egy év múlva. (Most 0,4 EUR/CPC) Helyettesítsd be a fenti árfolyamokat a letölthető
táblázatba - a zöld Árfolyam mezőbe, - és kiderül, hogy milyen értékű új házat, autót,
bármi mást - tudsz venni, vagy pl. nyugdíjalapot képezni egy-két év múlva. Ehhez csak a
rendelkezésedre álló megtakarításodból a Platinum csomagokat a meglévő "M" vagy most
regisztrálandó ingyenes pozíciód alá kell regisztrálnod május 28-ig. (4. sor).
Ha nincs megtakarításod, segítek megmutatni ezt a lehetőséget azoknak az
ismerőseidnek, akiknek van. Így több ezer euró lehet a jutalékod, amiből Te is Capricoinhoz
juthatsz. Az ismerősöd pedig megsokszorozza a megtakarítását! Ez egy win-win (nyertesnyertes) helyzet!
Ritka nagy alkalom, hatalmas üzlet van benne!
Gondold végig a saját mozdítható tartalékod, vagy a megtakarítani képes és akaró
ismerőseid listáját. Mutassuk meg nekik ezt a lehetőséget, nagyon hálásak lesznek
érte!

ÚJ HÍREK, lehetőségek!
A Vizionary lefoglalta a spanyolországi Barceló Asia Gardens Hotel & Thai Spa öt csillagos
szállodát augusztus 31. - szeptember 4. közötti luxus nyaralási akcióra! Te is ott lehetsz! Egy
kis ízelítő a kényeztetés színhelyéről.
100-an jöhetnek Kínából és 180-an Kínán kívülről! Kvalifikációs követelmények.

A költségek 2/3-át egy Vizionary tag német box promoter fizeti, aki a box világbajnoki
címmérkőzést, a TV-ket, sajtót, is szervezi az eseményre, és reklámozza a Capricoint és
Vizionaryt is. A jutalomút résztvevői természetesen meghívott VIP vendégek lesznek.
Tárgyalások folynak:
- Egy olyan országgal, amelyik a Capricoint szeretnék nemzeti fizetőeszközként használni!
- Egy évi több millió okos telefont forgalmazó céggel a CapriPay alkalmazás terjesztéséről,
gyárilag installálva!
- egy Dubai sejkkel a Capricoin meghatározott célú használatáról és még rengeteg
nagyszerű lehetőségről!
- Ezeken kívül is nagyon sokan már hónapok óta szervezik az elfogadó helyeket, akik május
végétől válhatnak CapriPay elfogadó hellyé.
A 20. héten a Capripay pénztárca biztonsági frissítése után a rá következő héten élesítik a
CapriPay Bitcoin és Euró pénztárcánkat!
Ezután INDUL AZ ELFOGADÓHELYI HÁLÓZAT ÉPÍTÉSE!!!
A http://capriman.com oldalamon minden szükséges információt megtalálsz.
Hívj ha segíthetek, töltsd le a
kalkulációs táblázatot és játsz
el a számokkal egy kicsit.
Az árfolyamhoz még annyit,
hogy
minden
kriptovaluta
forgalmának 90%-a Kínában
zajlik. A miénk is.
A kínai kollégák eldöntötték,
hogy a jövő év végére 200
Euró/Capricoin
árfolyamot

akarnak produkálni a Capricoin elterjesztésén, forgalmának növelésén keresztül..........
Segítsünk be nekik! :-)
Egy biztos! A kriptovaluták rohamosan terjednek. Te is
ezzel fogsz fizetni, élvezni fogod az előnyeit. Az extra
hasznot viszont mindig azok söprik be, akik jó időben jó
helyen vannak és megkapják az információt.
Én szóltam.
Pénzt pénzzel, vagy munkával lehet csinálni - a
Capricoinnal is!
Megjegyzés: nyugodtan átírhatod és tovább küldheted
ezt a levelet, nem tartok igényt a szerzői jogokra. 😃
Ha hívsz, segítek.
Hivatalos honlapok:
1. https://www.vizionary.com/hu
2. https://capripay.com/hu
3. http://capricoin.org/
4. http://capricoin.biz/
5. http://vizionaryabc.com/hu/
6. http://vizionary.moneture.com/
7. https://www.facebook.com/groups/4334020
13665096/

Saját honlapjaim:
1. http://capriman.com/
2. http://capriman.blog.hu/
3. https://www.facebook.com/capriman
4. https://www.facebook.com/capricoincapr
ipayteam/
5. http://napkelepce.hu/capricoin/
6. https://twitter.com/vizionary4

Egyéb:
• https://www.worldcoinindex.com/
• https://bittrex.com/
• https://chainz.cryptoid.info/
• http://capricoin.org/resources/

Csak egy okos döntés választ el a gazdagságtól!
Majoros László
Tel.: 20/9666-793;
Mail: vizionary@capriman.com
Skype: mlaci54
Üzleti bemutató: https://www.youtube.com/watch?v=p-SKtklbHK8

1.

