
CRIPTO GRATUIT

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Pentru a coincide cu lansarea Epicenterului, pe 28 februarie 2021, echipa de la Epicenter va face un 
instantaneu al blockchain-ului Epic Cash. Deținătorii de Epic Cash, pe 28 februarie, pot participa la un Air 
Grab care le va recompensa același număr de token-uri ECR pe care le dețin în EPIC. de exemplu. 1.000 
EPIC = 1.000 ECR.
Dacă decideți să vă mizați token-urile ECR cu Epicenter, la fiecare două luni pentru următoarele 10 luni veți
putea participa la noi Air Grab-uri token, deoarece Epicenter lansează noi componente în ecosistemul său. 
De exemplu 1.000 ECR = 1.000 EMPL = 1.000 EON etc. Este chiar atât de simplu!

CE TOKEN-URI SE LANSEAZĂ ȘI CE FAC?

E C R  A ir G rab O ne P ager v 0 .5

PENTRU 12 LUNI
ODATĂ LA DOUĂ LUNI

Oportunitatea Air Grab a unei vieți!

În următorul an, Epicenter va lansa cel puțin șase jetoane noi pentru a dezvolta capacitățile ecosistemului. 
Puteți vedea o listă completă cu datele de lansare planificate mai jos.

Pe 28 februarie, echipa va face un instantaneu al
blockchain-ului care va fi folosit ca oracol al
deținerilor.
Apoi vom înființa un portal Air Grab în care va trebui
să introduceți id-ul dvs. de Telegram, numărul de
EPIC pe care îl dețineți și adresa portofelului
ERC20 pentru token-urile ECR care urmează să fie
trimise (mai multe detalii despre acest lucru în
viitor).
Pentru cei preocupați de confidențialitate, nu dorim
numele dvs. sau adresa dvs. de e-mail, dar este

posibil să fie necesar să vă contactăm pe Telegram
în cazul în care nu putem corela revendicarea dvs.
cu instantaneul. Nu vom folosi detaliile dvs. pentru
altceva decât pentru acest proces unic.
Pe 28 martie 2021, token-urile ECR vor fi
distribuite celor care și-au făcut revendicarea.
Pentru a participa la alte runde de token-uri, va
trebui să mizați jetoanele ECR cu Epicenter (mai
multe despre cum să faceți acest lucru mai
aproape de dată).

1. Portofel CLI
2. Portofel GUI
3. Vitex (protofelele lor proprietare sau

exchange)
4. Token-ul oficial Epic ERC20

1. Citex
2. Fast Epic (FEPIC)
3. Orice alt wrapped EPIC

situat pe alte blockchain-uri

Deținătorii de Epic Cash trebuie să aibă
EPIC-ul lor într-unul din cele 3 locuri pe 
28 februarie pentru a participa la Air 
Grab.

EPIC deținut oriunde altundeva, cum 
ar fi în aceste locuri, pe 28 februarie, 
nu poate participa la Air Grab:

Și dacă nu au nici un EPIC CASH?

Nu e prea târziu pentru a cumpăra unele. În prezent suntem listați pe 
un schimb descentralizat numit Vitex (vitex.net) de unde puteți
cumpăra cât doriți.

ECR
28 martie 2021
Token de utilitate și guvernare a ecosistemului
Epicenter care vă oferă dreptul de a participa la 
viitoarele oferte de jetoane și la guvernarea
organizației descentralizate.

EMPL
Mai 2021
Monedă stabilă algoritmică cu legături usoare, care 
reevaluează periodic valoarea de 1 USD, ajustând
soldurile în portofel ale utilizatorilor în sus sau în
jos, după cum este necesar - excelent pentru
contractele inteligente în care valoarea trebuie
fixată.

EON
Iulie 2021
O platformă inteligentă de contact care se ocupă de 
îndatoririle administrative din cadrul ecosistemului, 
legând lanțurile.

EDX
Septembrie 2021
Token de utilitate Epicenter Dex pentru taxe, comerț
și a obține reduceri de taxe.

ECHO
Noiembrie 2021
Un simbol care stochează seed-urile conținutului pe 
care îl creați și îl partajați online. Vă permite să
dețineți propriile date și să tranzacționați cu alții fără
sisteme centralizate de tehnologie avansată și toate
avantajele pe care le aduce.

EFX
Ianuarie 2022
Epicenter Forex vă permite să trimiteți orice fiat 
către orice fiat, prin blockchain, ieftin și instantaneu. 
Gata cu taxele de transfer bancar de 45 USD!

CE ESTE
CASH EPIC?

Dacă nu sunteți familiarizați cu Epic Cash, accesați https://epic.tech
pentru a afla mai multe.

NOTĂ INFORMATIVĂ: Recunoașteți și sunteți de acord că nu am avut niciun fel de implicații, garanții, promisiuni, sugestii, proiecții, reprezentări sau garanții cu privire la
perspectivele sau câștigurile viitoare sau că veți câștiga bani sau token-uri, în ceea ce privește ECR și AIRGRAB-urile ulterioare și că nu am autorizat nicio astfel de proiecție,
promisiune sau reprezentare de către alții. Recunoașteți și sunteți de acord că nu am oferit nicio garanție cu privire la momentul AIRGRAB-urilor menționate.

Epicentrul nu este un ICO, nici un pre-minerit, nici un proiect comunitar VC reprezentat de ECR DAO, condus în prezent de către voluntari colaboratori pseudonimi individuali
cunoscuți ca Familia Freeman. Oricine poate deveni Freeman pur și simplu prin crearea unui profil gratuit pe EpicFundMe.com, astfel încât alții să știe cum să vă plătească,
deoarece Epic Cash nu are adrese de portofel vizibile public, pentru o confidențialitate îmbunătățită. Epicenter creează active digitale compatibile cu reglementările care sunt
concepute să nu fie valori, în conformitate cu liniile directoare stabilite de Consiliul de evaluare criptografică. Aceasta nu este o ofertă de vânzare a valorilor, iar token-urile ECR
necesită o contribuție activă pentru a participa. Deținătorii de token-uri joacă un rol activ în conturarea evoluției continue a ecosistemului prin prezența și implicarea lor.

Niciun administrator nu vă va solicita vreodată cheile sau informațiile dvs. KYC. Niciun marketing nu vă va polua fluxurile media. Epicenter respectă intimitatea și timpul limitat
valoros și este atent la utilizatorii săi.

Cel mai bun mod de a obține Epic nu este să-l cumpărați, este să-l câștigați, prin minerit sau cerând să fiți plătit pentru bunurile și serviciile pe care le oferiți altora. Epic Cash
este un adevărat sistem de numerar electronic de neoprit P2P conform designului original Satoshi, actualizat la cele mai noi standarde tehnologice utilizând Mimblewimble și
Multi-Algo.

Epicenter Labs angajează! Dacă aveți experiență în Rust, React, Dfinity, Loopring, Hermez, Zksync, Solidity, BSC, HECO, Solana, Vite, protocoale de bârfă, DevOps de înaltă
asigurare, calcul securizat multi-party, sau aptitudinea de a învăța, spuneți salut la labs.epic.tech - recompense disponibile zilnic, care pot duce la angajamente mai
permanente. Epicenter este dedicat software-ului open-source gratuit de înaltă asigurare, care adaugă valoare imediată vieții oamenilor, adăugând valoare astăzi, nu ani mai
târziu.

https://epic.tech/
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