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Ku bi destpêkirina Epicenter re hevdem be, di 28-ê Sibata 2021-an de, tîmê li Epicenter-ê dê dîmenek ji 
bloka zincîra Epic Cash bigirin. Xwediyên EPIC CA2SH-ê di 28-ê Sibatê de hingê dikarin beşdarî AirGrab-ê 
bibin ku dê di heman hejmarê de nîşanên ECR-ê ku ew di EPIC-ê de digirin xelat bike. mînak 1,000 EPIC = 
1,000 ECR.

Ger hûn hingê biryar bidin ku nîşanên ECR-yên xwe bi Epicenter re par bikin, her mehê din ji bo 10 mehên 
jêrîn hûn ê bikaribin beşdarî AirGrabs-a nîşana nû bibin ku Epicenter pêkhateyên nû li ekosîstema xwe 
dide destpêkirin. mînak 1,000 ECR = 1,000 EMPL = 1,000 EON û hwd. Bi rastî ew qas hêsan e!

KÎJAN NÎŞAN TÊNE DESTPÊ KIRIN Û EW ÇI DIKIN?

DERFETA Air Grab A JIYANÊ!

ÇAWA ÇAWA DIKE?
Di sala pêşerojê de Epicenter dê bi kêmî ve şeş nîşanên nû bide destpê kirin ku karînên 
ekosîstemê mezin bike. Hûn dikarin li jêrê navnîşek tevahî ya bi tarîxên destpêkirina plankirî bibînin.

Di 28-ê Sibatê de, tîm dê dîmenek ji blokkîneya ku 
dê wekî xeberdana xwedanan were bikar anîn 
bigirin.
Dûv re em ê Portalek AirGrab saz bikin ku hûn ê 
hewce bikin ku destûra telegramê xwe, hejmara 
EPIC-a ku hûn digirin û navnîşana bergalê ERC20-
ya xwe ji bo nîşanên ECR-ê werin şandin lê zêde 
bikin (li ser vê bêtir agahdarî werin).
Ji bo kesên ku bi nepeniyê re eleqedar dibin, em 
navê we an navnîşana e-nameya we naxwazin,

lê dibe ku em hewce ne ku li ser Telegram bi we re 
têkilî daynin heke em nekarin îdiaya we bi dîmenê 
hevber bikin. Em ê ji bilî vê pêvajoya yekalî 
hûrguliyên we ji bo tiştek din bikar neynin.
Di 28-ê Adarê 2021-an de, nîşanên ECR dê li kesên 
ku doza xwe kirine belav bikin.

Ji bo ku hûn beşdarî dewreyên bêtir nîşanan bibin, 
hûn ê hewce ne ku nîşanên ECR-yên xwe bi 
Epicenter-ê ve girêbidin (bêtir li ser awayê ku meriv 
vê yekê nêziktirîn dîrokê dike).

1. Çenteyê Cli
2. Çenteyê GUI
3. 3Vitex (an di danûstandinê de

an di berîka wan de)
4. Token-a fermî ya Epic ERC20

1. Fast Epic (FEPIC)
2. Her EPIC-a nefermî ya din li

zincîrên din pêçayî

Hold Divê xwediyên Epic Cash-ê di 28-ê 
Sibatê de li yek ji 3 cîhan EPIC-a xwe 
hebe ku beşdarî AirGrab bibin.

X EPIC li deverek din pêk hat, 
mînakî li van deran 28ê Sibatê 
nikare beşdarî AirGrab bibe:

HEKE EZ BI EPIC CASH-Ê NÎNIM?

Ji bo kirîna hinekan ne dereng e. Em naha li ser 
danûstendinek nemerkezî ya bi navê Vitex (vitex.net) 
hatine rêz kirin ku hûn dikarin bi qasî ku hûn dixwazin 
bikirin.

ECR
28ê Adar 2021
Nîşana karûbar û rêveberiyê ya ekosîstema 
Epicenter ku mafên we dide ku hûn beşdarî 
pêşniyarên nîşana pêşerojê û rêveberiya 
rêxistina nenavendî bibin.

EMPL
Gulan 2021
Stabîlkoyê algorîtmîkî ya nerm-pegged ku bi 
nirxê $ 1-ê periyodîk nûve dike, hevsengiyên 
nav-bergê yên bikarhêneran li gorî an hewce dike 
sererast dike - ji bo peymanên hişmend ên ku 
pêdivî ye ku nirx were sax kirin.

EON
Tîrmeh 2021
Platformek pêwendiya zîrek ku di hundurê 
ekosîstemê de peywirên rêveberiyê digire, 
zincîran bi hev ve girêdide.

EDX
Îlon 2021

Ji bo xercan, bazirganî û daxistinên dravî nîşana 
kêrhatî ya Epicenter Dex.

ECHO
Mijdar  2021

Tokenek ku tovên naveroka ku hûn diafirînin û li 
serhêl parve dikin diparêze. Ew dihêle ku hûn 
xwediyê daneyên xwe bin û bi yên din re 
danûstendinê bikin bêyî pergalên navendî yên 
teknolojiya mezin û hemî sûdên ku tîne.

EFX
Çile  2022

Epicenter Forex dihêle hûn bi arzanî û tavilê her 
fiatê, bi blokcheynê, ji her fiat re bişînin. Feesdî 
45 $ heqê veguhastina têlê tune!

EPIC CASH ÇI 
YE?

Heke hûn bi EPIC CASH-ê nezanin, serî li https://epic.tech bidin 
da ku hûn bêtir zanibin.

Çapa piçûk: Hûn nas dikin û dipejirînin ku me di derheqê pêşeroj an paşeroja pêşerojê de çi encam, garantî, soz, pêşniyar, pêşnîyar, temsîl an garantî nedaye we, an jî ku hûn 
ê di derheqê ECR de her drav an nîşanek bistînin û hewayên paşîn ên paşîn, û ku me ji hêla kesên din ve pêşnumayek, soz, an temsîliyetek wusa destûr nedaye. Hûn nas 
dikin û dipejirînin ku me di derbarê dema girtina hewa gotî de ti garantî nedaye.

Epicenter ICO tune, pêş-minet tune, projeya civaka VC ya ku ji hêla ECR DAO ve tê temsîl kirin tune, anuha ji hêla beşdarên dilxwaz ên kesane yên nepenî ve tê zanîn ku 
wekî Malbata Freeman tê zanîn. Her kes dikare bi afirandina profîlek belaş a li ser EpicFundMe.com bibe Freeman, da ku yên din zanibin çawa bidin we, ji ber ku Epic Cash-ê 
ji bo nepeniya çêtir tune navnîşanên bergê berçav xuya dike. Epicenter di bin rêbernameyên ku ji hêla Konseya Pîvana Crypto ve hatî saz kirin de sermayeyên dîjîtal ên 
lihevhatî yên nîzamî diafirîne ku ji bo ewlekarî neyên çêkirin. Ev ne pêşniyarek firotina ewlehiyê ye, û nîşanên ECR ji bo beşdarî beşdarî çalak hewce dike. Token-xwedan bi 
amadebûn û tevlêbûna xwe di çêkirina peresîna domdar a ekosîstemê de roleke çalak dilîzin.

Tu admîn dê tucarî ji keys an agahdariya weya KYC bipirse. Dê ti kirrûbirrîn tucarî xurekên we qirêj neke. Epicenter ji nepenîtiyê re û ji dem û baldariya bi sînor a hêja ya 
bikarhênerên xwe re rêz digire.

Awayê çêtirîn ku hûn Epic bistînin ne kirîna wê ye, ew e ku meriv wê qezenc bike, bi riya kanzayê an xwestina ku tê de ji bo mal û karûbarên ku hûn ji yên din re peyda 
dikin were dayîn. EPIC CA2SH li gorî sêwirana orjînal Satoshi, bi standardên teknolojiya herî dawî bi karanîna Mimblewimble û Multi-Algo ve nûvekirî pergala dravî ya 
elektronîkî ya bêrawest P2P rast e.

Labs Epicenter dixebite! Heke hûn di Rust, React, Dfinity, Loopring, Hermez, Zksync, Solidity, BSC, HECO, Solana, Vite, protokolên gotegotan, ewlehiya bilind DevOps, 
hesabkirina pir partiyê ya ewle, an jêhatîbûna ku hûn fêr bibin, di taqîgehan de bêjin hi. epic.tech - bexşên ku rojane hene, ku dikare bibe sedema tevlêbûnên mayîndetir. 
Epicenter bi nermalava belaş-çavkanî ya belaş ya ewlehiyê ya dilsoz ve girêdayî ye ku bi nirxê îro, ne bi salan şûnda, nirxa yekser li jiyana mirovan zêde dike.
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