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Bem-vindo como um Associado 
Giracoin

A nova moeda eletrônica do Gira Financial Group S.A.
 

O Gira Financial Group S.A. fez a revolução da moeda digital e do comércio de bens. A Giracoin foi lançada 

em 2016, com o objetivo de possibilitar o acesso de todas as pessoas, independente de seus conhecimentos 

de TI, a uma moeda eletrônica. 

 

Por meio da certifi cação da organização de autorregulação competente suíça (SRO) PolyReg, em Zurique, o 

Gira Financial Group S.A. é reconhecido como um intermediário fi nanceiro na Suíça e autorizado a executar 

os seus serviços. Assim, oferecemos aos nossos usuários uma base segura para um investimento na moeda 

digital do futuro.

Os investidores e especialistas do mercado de ações concordam: uma carteira de investimentos ampla 

é a chave para maximizar seus bens em múltiplas fl uxos de entrada duradouros. Giracoin permite uma 

conversão simples de tokens em coins. Portanto, você é capaz de minar coins, sem quaisquer custo inicial 

para a técnica de mining. Além disso, nossos programas de fi delidade oferecem, tanto para iniciantes, como 

também para profi ssionais, opções de investimento lucrativos.

Devido aos desenvolvimentos recentes no mercado fi nanceiro global, muitas pessoas duvidam, com razão,

da estabilidade das formas monetárias clássicas. Giracoin é liberalizada do sistema bancário estatal e 

funciona de forma descentralizada e transparente, com base na tecnologia Blockchain universalmente 

reconhecida. Uma investimento seguro em tempos de incerteza.

Nosso programa de fi delidade - Juntos, alcançando 
mais

Oferecemos inúmeras possibilidades e programas, com os quais você pode esgotar todo o seu potencial e 

de seus associados. Junto com a Giracoin, você cria o seu próprio futuro de forma duradoura. Dimensione o 

seu investimento e faça parte, hoje mesmo, da nossa história de sucesso. O sistema de gratifi cações Giracoin 

é dividido em quatro níveis diferentes e lhe oferece, a qualquer momento, maneiras fl exíveis de combiná-los. 

Nas páginas seguintes será explicado em detalhes o nosso novo sistema de gratifi cações.
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01  - A gratifi cação direta

A primeira gratifi cação, que você pode obter, é a „Gratifi cação direta“. Esta compreende

a comissão de intermediação de pacotes de token para os associados de primeira linha, ou seja, parceiros 

admitidos diretamente. As comissões de gratifi cações diretas somam 10% do Trading Amount (TA) do 

respectivo pacote. Novos parceiros podem, facilmente, ser admitidos pelo nosso portal on-line.

Package  Package price (EU)  Token amount  Bonus level

Starter 50 500 0

Professional 120 1.200 0

Consultant 550 5.500 4

Expert 1.200 12.000 6

Broker 3.000 30.000 8

Manager 6.000 65.000 12

Principal 9.000 100.000 13

Executive 13.000 150.000 15

Director 26.000 300.000 18

President 33.333 400.000 19

Ruler 111.111 1.400.000 20

Soon 21
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02  - A gratifi cação de nível

Com a „gratifi cação de nível“, você tem a possibilidade de participar de até 21 níveis de prospecção

sobre as vendas do seu associado. A participação é baseada nas ações dos pacotes adquiridos na Downline, 

assim como todas as vendas, acionadas por membros recrutados da Downline relevante.

Os diferentes pacotes podem ser adquiridos na Invest-Wallet. Para se qualifi car para a „Gratifi cação

de nível“, são necessários um pacote de consultor e dois pacotes profi ssionais, os quais

foram mediados pelos parceiros de primeira linha.
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03  - A gratifi cação de associado

A „gratifi cação do associado“ oferece outra grande vantagem: o volume de TA é levado em consideração

o tempo todo. O fator decisivo é o alto do volume de Trading Amount das equipes associadas. Portanto, ao 

longo do tempo, você alcança níveis de gratifi cações cada vez mais elevados. Estas gratifi cações variam entre 

2% e 20% Deste modo, o volume de vendas diário das equipes associadas será calculado, e as gratifi cações 

pagas aos respectivos parceiros, deduzidas. Além disso, uma qualifi cação para a gratifi cação de associado é a 

mediação de dois pacotes profi ssionais na primeira linha.

Gratifi cação do associado a partir do Trading Amount (TA)

2% > 1.000

4% > 8.000 

6% > 12.000

8% > 30.000 

10% > 50.000 

12% > 120.000

14% > 280.000 

16% > 600.000

18% > 1.000.000

20% > 6.000.000

Tomemos um exemplo

Se um parceiro da sua equipe gerou, em um dia, um Trading Amount de 1.000 euros, você receberá uma 

gratifi cação adicional de até 200 euros. Normalmente as equipes bem-sucedidas geram uma média de 

cerca de 50.000 euros, e com isso, até 10.000 euros em gratifi cações passivas de associados. Para se qualifi car 

para o programa de gratifi cações associadas são necessários dois pacotes profi ssionais na primeira linha.
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04  - A gratifi cação embaixador

Para obter o potencial máximo da cadeia de valor Giracoin,

criamos o Programa de Gratifi cações Embaixador Sendo promovido a um posto

mais alto, os embaixadores Giracoin podem agora, participar muito mais das vendas de seus parceiros,

e controlá-los de forma decisiva.

Este novo nível de carreira é calculado sobre o montante do Trading Amount. A qualifi cação  para a 

„Gratifi cação Embaixador“ ocorre por requisitos especiais da sua equipe. Graças a nossa técnica intuitiva 

de mining, e os programas de gratifi cações lucrativas, estão à sua disposição instrumentos fi nanceiros 

revolucionários, que lhe permitem tomar as rédeas do seu sucesso, para o processo de mining da Giracoin.

Faça a sua parte, revolucionando o sistema fi nanceiro convencional e ajudando a moldar o nosso caminho,

como um associado igual desde o início. Como um associado Giracoin desfrute, especialmente, da fase atual 

de crescimento e das vantagens da valorização.

Com base em algoritmos Blockchain verdadeiros e no processo de mining automatizado, a Giracoin 

destaca-se, claramente, da grande massa de concorrentes, que devem ser evitados, no mercado.

Temos um grande prazer em conceber, junto com você, a fundação de uma moeda eletrônica legítima e 

anticrise, e consolidar a Giracoin no mundo inteiro.

Career level TA % Career ranking Additional condition

1 100.000 1 Saphire 1 Principal package in Firstline

2 250.000  2 Pearl 2 Executive packages in Firstline

3 500.000  3 Ruby 2 Director package in Downline

4 1.000.000 4 Emerald 1 Saphire in Downline

5 5.000.000 5 Diamond 1 Pearl in Downline

6 10.000.000 6 Blue Diamond 1 Emerald in Downline

7 25.000.000 7 Red Diamond 1 Diamond in Downline

8 50.000.000 8 Black Diamond 1 Blue Diamond in Downline

9 75.000.000 10 Royal White Diamond 1 Red Diamond in Downline
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