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Bitcoin di destpêkê de wekî navgînek danûstandinê hate xeyal kirin lê 
di zêrê dîjîtal de pêşve çû, hema hema tenê wekî pargîdanek nirxê 
kar dike.

Potansiyel hîn jî ji bo pargîdaniyek hêja ya kriptografîk heye, ku bi 
navgîniyek danûstendinê ya bikêr re entegre ye, lê heya nuha ew 
potansiyel bi tevahî nehatiye rastîn.

EPIC pêkanîna nermalava nûjen a 
Bitcoin Standard a xwerû ye, ku bi 
teknolojiyên herî nû ve hatî nûve
kirin.

Blockchain Mimblewimble-based EPIC's 
Rust di hemî taybetmendiyên ku dê ji bo 
pêşvebirina girseyî pêşde bibin de 
çêtirkirin hene:

KARAB
No zîv qirêj - featuring-asta protokol, CoinJoin mecbûrî, ji nû ve dîroka xwedîkirina her 
dem zîv derbas.

SKALABILITY Protokola sivik, zû, gerok-xwemal destûrê dide ku bi piranî Layer 1 pîvana pîvandinê.

BERXWEDAN
A SENSORSH

Çêdibe ku danûstandin li ser navnîşan an mîqdarê werin sansur kirin ji ber ku di zincîrê 
de navnîşanên mayînde an daneyên derveyî yên têne dîtin nayên hilanîn.

BERXWEDANA 
NAVENDANDIN

Li ser komputerên navmalîn ên asayî, bi CPUyên ji AMD û Intel, digel GPUyên ji AMD 
û Nvidia têne bikar anîn - qada lîstikê ya ji bo karkerên piçûk-pîvandî.

HEVKARYA
RULZGAR

Bikarhêner rasterast bi blokcheyn re têkiliyê datînin - no navbeynkarê 
binçavkirinê an girêka pêbawer a partiya sêyemîn hewce ne.

GIHÎŞTIN Her kes dikare li ser komputerek xanî ya asayî, an hêj (zû) li ser cîhazek mobîl minet 
bike - ji bo bikarhênerên bê bank di aboriyên pêşkeftî de potansiyelek pir mezin.

NA 
ICO

NA 
PREMINE

NA 
VC’s

NA 
ŞÎRKET

Epic Cash howey hevkar e, ji bo ku ji hêla 
Konseya Rating Crypto ve "1" bidest xistin.

Epic Cash %100 proof-of-work mine, bê nodên 
taybet e.

KARARS Pêdivîyek herî zêde ya 21 PoW dravên dravî yên bi bernameyek belavkirina lezgîn a 
ku ji hêla Gulana 2028 ve bi dabînkirina BTC rehevber dibe.



EPIC wekî depoyeke krîptografîk a nirxan 
kar dike, di heman demê de stabîlkoina wê 
ya cotkirî, EUSD, wek navîna danûstendinê 
kar dike.

Tokren ECR ji bo ekosîstema Epicenter 
rêveberiyê peyda dike û ji bo rêjeya 
danûstendina EUSD paşde
stendinek peyda dike.
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$10tr 

$64tr

Pereya bank$92tr

Derwêş$4qr

EPIC

EUSD

Firotgehên Nirxan

Navîn ya Danûstendinê

Yekeya HesabêEUSDEPIC

EXCHANGE RATE

Bonds , Equities , Real 
Estate , Insurance 

1 EUSD = Nirxê $1 ê EPIC CA2SH

EUSD nîşaneyek ERC20 e, ku bi peymanên zîrek ên li ser blokoka Ethereum ve tête bicîh kirin. 

Xwedanek EUSD-ê her gav bi hêjayî $1-an EPIC-ê tête garantîkirin, bêyî ku çapa heyî hebe.

Bi bingehîn EPIC / ECR / EUSD, serîlêdanên DeFi bi hêsanî li jor têne qatkirin. Çend jixwe di bin 
geşedanê de ne, bi gelek berdan ji bo çaryekên bê.

Agahdariya Epicenter Epic v1.4

Piştgirî ji hêla Epicenter Equity Corp, rêxistinek taybetî ya xwedan, ji bo qezencê 
ku veguheztina EUSD/USD bi riya sermayeyê û dabînkirina vexwarinê bi yekdengî 
digel hevkaran re hêsan dike.

Epicenter ji 3 pêkhateyên pêkhatî pêk tê:

Firotgehek nirxê Rêveberiya
kêrhatî ya

ekosîstemê

Bi algorîtmîkî nerm-
dolarê dolarê 
Amerîkî ye

1. EPIC CASH
PoW mimblewimble coin

2. ECR
ERC20 token

3. EUSD
ERC20 token

Z  DEBÛNÎ:
Hebûnên nû yên dApp ji
bo serbestberdanê plan 

kirin da ku DeFi kêrhatî û
bikarhêneran biajo.

EUSDECREPIC

PYRAMIDYA EXTER

Dravê 
Bingehîn:

Zêr




