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KELTA E-BOOK
Máš záujem vytvoriť si svoj pasívny príjem
prostredníctvom technológie Blockchain?
Ďalej už nehľadaj! Jednoducho nasleduj tieto
kroky a uvidíš, ako bude tvoje Portfolio rásť.

Čo je KELTA?
Spoločnosť KELTA sa zameriava na poskytovanie výpočtového výkonu
vedeckým výskumníkom, študentom, “majnerom” kryptomien a
mnohým ďalším, ktorí by ho mohli potrebovať. Naším hlavným
benefitom je pomer ceny a kvality. Máme veľmi prijateľné ceny.
Naše dátové centrum sídli v Slovenskej republike, v členskej
krajine Európskej únie, a podľa jeho kvality patrí medzi veľmi
málo špičkových dátových centier na svete.
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Práca pre
BLOCKCHAIN

Príhovor
Vždy, keď dostanem otázku: “A ty,, čo teraz robíš George?”, musím
rozmýšľať, ako vysvetlím, čo je Blockchain.

Založil som spoločnosť KELTA aby sprostredkovala prácu od
Blockchainu aj dalšícm účastníkom.

Pravdepodobne už asi každý pozná Bitcoin, no pre 99% ľudí je to
niečo neuchopiteľné a virtuálne. Vždy zvažujem spôsob, ako logicky
a hlavne jednoducho vysvetliť, že existuje technológia Blockchain.
Tá vznikla ešte v roku 1992 predsa a 28 rokov je už predsa
dostatočná doba na potvrdenie funkčného, živého a zdravého
organizmu. Práve na tejto technológií vznikol v roku 2009 Bitcoin ako
1.kryptomena, čo bolo o 17 rokov neskôr.

Viete, že v dobe zlatej horúčky na Aljaške zarobili iba všetci tí, ktorí
poskytovali službu (náradie, jedlo, ubytovanie, bary či banky)? Presne
preto je tu KELTA, ktorá vytvorila prostredie, kde jej klienti dokážu
zarábať na službách.

Už zo samotného názvu Blockchain sa dá vyčítať, že ide o bloky v
reťazi, ktoré sa radia za sebou a nedajú sa odstrániť. Každá nová
informácia sa zaradí do nového bloku a každý nový blok nadväzuje
na ten predchádzajúci. Blockchain je protokol pravdy, kde sa nedá
nič vymazať, je nemenný a ja osobne ho vnímam ako technológiu
budúcnosti.
Hlbším skúmaním zistíte, že ide o technológiu kryptovania a čo je
veľmi dôležité je fakt, že je decentralizovaná. Znamená to, že
kryptografické operácie realizujú nezávislé počítače. Prakticky
nepodliehajú žiadnej inštitúciu, ktorá by systém riadila a vplývala na
jeho funkčnosť.
Aj JA som sa preto rozhodol pracovať pre Blockchain . Dostávam
vďake nemu prácu, za ktorú mám každú hodinu zaplatené.

Čo si myslíte, dá sa dnes fungovať bez internetu a využívanía
kryptografických operácii? Ľahko si teda odpoviete na otázku, ako to
bude ďalej s technológiou Blockchain a kryptomenami, ktoré, sú jej
len nepatrnou súčasťou.
George Mac
CEO KELTA Capital, Ltd.

Systém KELTA tokenov
Naši držitelia tokenov NEPOTREBUJÚ
fyzicky vlastniť žiadny hardvér potrebný
na používanie výpočtového výkonu.

Výhody tokenov KLT:
1 KLT = 1 Wat výpočtového výkonu

Nepotrebujú kupovať zariadenia alebo
hľadať miesto, skladovať, udržiavať ho,
aktualizovať ani napájať požadovanou
energiou. Toto všetko je zabezpečené
naším tímom.
Naša spotreba energie je oveľa väčšia
ako objemy bežných domácností.
To znamená, že naše náklady na
energiu sú úmerne nižšie, čo sa
pozitívne odráža v konečnom
pomere ceny a výkonu
pre našich klientov.

Nie je potrebný žiadny hardvér
Prístupné prostredníctvom mobilnej App
Nízka spotreba energie
Bez viazanosti
Neobmedzený prístup

Návratnosť INVESTÍCIE (ROI)
HLAVNÁ MYŠLIENKA

aplikácie KELTA je vytvoriť pre členov ich vlastný
výpočtový výkon, ktorým si každý bude
definovať svoju výnosovú krivku zisku
jednoducho sám.

VÝNOS

začína na 53% a môže dosiahnuť až neuveriteľných
135% ročne. Návratnosť investície (ROI) každého
člena je veľmi závislá na skúsenostiach a schpnosti
individuálneho nastavenia KELTY.

SKÚSENOSŤ

KELTA Akadémia je nástroj, ktorým je možné
zdieľať niektoré skúsenosti a zároveň funguje
ako sprievodca pre členov vďaka krátkym,
ale veľmi informatívnymi videám. Navštívte
Academy kanál a presvedčte sa o tom, aké
jednoduché môže byť vytvorenie si vlastného
pasívneho príjmu s KELTOU.

ACADEMY:

PRO:

Je tu pre všetkých "čerstvých" členov, ktorí by
sa chceli naučiť, ako vlastne mobilná aplikácia
KELTA na ťažbu kryptomien funguje. Tento
program je určený iba pre DEMO účely. To
znamená, že s týmto programom nie je možné
realizovať ani KLT, ani ETH transakcie,
uskutočňovať výbery či využívať zmenáreň.
Affiliate program a jeho systém príjmov a
odmien je dostupný až od úrovne BASIC.

Je program pre členou s aktuálnym objemom
investícií medzi 500 KLT až 2499 KLT, čo predstavuje
viac ako 8,75 ETH. S týmto programom získavate
tretiu možnosť, kryptomenu Zcash (ZEC). Byť členom
PRO programu taktiež znamená efektívnejšiu výplatu,
a to vďaka 10% zľave z poplatku za údržbu.

Menej ako 100 KLT tokenov

Návratnosť investície (ROI) do 115 %Medzi
500 KLT až 2499 KLT tokenov

PREMIUM :
BASIC:

Návratnosť investície (ROI) do 53 %
Medzi 100 KLT až 499 KLT tokenov
Je program pre členov s aktuálnym objemom
investícií, ktorý je nižší ako 500 KLT tokenov,
čo predstavuje 8,75 ETH. Tento program Vám
dáva možnosť vybrať si z dvoch kryptomien:
Ethereum (ETH) a Monero (XMR).

Návratnosť investície (ROI) do 135 %
Nad 2500 KLT tokenov
Investori v tomto programe sú žraloci
medzi členmi KELTA. Navýšenie Vášho
investičného portfólia nad 2500 KLT,
čo predstavuje presne 43,75 ETH,
Vám prináša možnosť ťažby
BitcoinCash (BCH) spolu so zľavou
15% z poplatku za údržbu.

VERNOSTNÝ program

REGISTRÁCIA a založenie účtu
Ak si chcete zaregistrovať účet, jednoducho prejdite na
www.kelta.com a kliknite na tlačidlo Začíname (Get Started).

Proces registrácie je veľmi rýchly a skladá sa zo štandardných informácií,
nič komplikované.
Dôležité je použiť správnu e-mailovú adresu. Tá slúži aj ako Vaše
prihlasovacie meno ( login ) k Vášmu osobnému KELTA účtu.
Namiesto používania hesla na prihlásenie do KELTA budete
autorizovaný/á Vaším jedinečným Google Authenticator (GA) kódom.
To znamená, že za účelom dokončenia registračného procesu budete
tiež používať GA.
Zaregistrujte sa v KELTA teraz a využite výhody skorého členstva.

Realizácia Vášho VKLADU
V súčasnosti existujú dve možnosti pre vykonanie vkladu na
peňaženku Vášho KELTA účtu.

Štandardným procesom je transakcia priamo z
vlastnej Ethereum peňaženky. Členovia zvyčajne
používajú tieto služby na účely vkladu: Coinbase,
Wirex, Myetherwallet atď.

Druhou možnosťou je použiť tzv. kryptomat
(bankomat pre kryptomeny) . Použitím kryptomatu
si tiež môžete hotovosť z KELTY vyberať.

Jednoducho použite
svoju existujúcu
Ethereum peňaženku

Výpočtový výkon & NASTAVENIE
Nastavenie výpočtového výkonu spočíva v
niekoľkých jednoduchých krokoch.

Zadanie objemu ťaženia
Výber kryptomeny
Uloženie nastavenia
Zakaždým, keď sa rozhodnete zmeniť výpočtový
výkon alebo nastavenie ťažby kryptomien, je
potrebné kliknúť na tlačidlo “ Uložiť “ ( Save ). .
Nastavenie výpočtového výkonu sa mení
každých 60 minút

Výplata a VÝBER
Výnosy Vášho výpočtového výkonu sú aktualizované každú
celú hodinu. Sú ľahko sledovateľné cez KELTA aplikáciu.

Všetky výplaty sú vždy distribuované v sieti Ethereum priamo na
Vašu osobnú adresu peňaženky KELTA.
Vaše výplaty môžete zefektívniť a navýšiť výberom vyššej úrovne
vernostného programu.

Výplaty sú vyplácané každý pondelok!

Získajte väčší profit z PROVÍZIE

15%
Aktivny
príjem

Affiliate code
vá
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Jednoducho zdieľajte svoj unikátny
“Affiliate” kód prostredníctvom emailu alebo sociálnej siete a začnite
profitovať z 2 typov príjmov,
aktívnych a pasívnych.
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AKTÍVNE príjmy. Bude Vám vyplatených
15% z úvodnej investície každého nového
člena KELTA, ktorý investuje vďaka Vám.
Tento typ príjmu je jednorazový a nemôže
sa zopakovať. To znamená, že ho nemôžete
využiť pre rovnakého nového člena druhý
krát.
PASÍVNY príjem. Dostanete 5% z týždennej
výplaty každého nového aktívneho člena
prineseného do KELTA práve Vami. Tento
výnos je možné získať len vtedy, keď je Váš
partnerský člen v KELTE aktuálne aktívny.

NOVÝ
ČLEN

Aff.code

TY

Každý pondelok výplata

5%
Pasivny
príjem

Prineste svojich priateľov do
KELTA a začnite si užívať
Affiliate ODMENY:
AKTÍVNY príjem - 15% z investície
nastupujúceho člena - jednorazový zárobok
PASÍVNY príjem - 5% z týždenného zisku

BONUS tokeny
Ich cieľom je zdvojnásobiť Váš výpočtový výkon a takto zvýšiť Vašu
celkovú ťažobnú kapacitu.

BLACK FRIDAY

EASTER EGG

BLACK FRIDAY

SUMMER SPECIAL

BLACK FRIDAY

HALLOWEEN

MERRY CHRISTMAS

BONUSOVÉ tokeny sa automaticky aktivujú počas sezónnych špeciálnych ponúk, ktoré
pre Vás pripravuje tím KELTA. Najobľúbenejšie z nich sú Veľkonočné vajíčko, Letný
špeciál, Halloween a Čierny piatok.

Prostredníctvom aplikácie na
smartfóne, tablete či počítači, sú všetci
držitelia KELTA tokenov schopní
kontrolovať, nastavovať a resetovať
svoj vlastný vybraný výpočtový výkon,
ktorý je nastavený v KELTA
Datacentere.
Každý držiteľ KELTA tokenov má
prístup k svojej unikátnej
elektronickej peňaženke.
Aplikácia KELTA je
obzvlášť užitočná, ak
uprednostňujete
používanie

Nechajte svoj
PROFIT narastať
rýchlejšie pomocou:

BANKOMATU na
Kryptomeny.

Vernostného programu
Využitia Bonus tokenov
Provízneho systému
Blueprint

