ยินดี ต้อนรับ!

ฉัน ชื่อ Greg
Limon เป็น
CEO ของ
QUBITTECH
• 3 IPO ที่ ประสบ ความ สาเร็จ
• กว่า 90 ประเทศ และ 150 การ ประชุม
• โดย ส่วนตัว ได้ ระดม ทุน มากกว่า 300
ล้าน ดอลลาร์ ใน โครงการ บล็อก เชน
• TOP-20 ICO Bench
• ผู้ ร่วม ก่อตั้ง DigiMax ธนาคาร เพื่อ การ
ลงทุน ของ แคนาดา

่ ก ับ เรา
เกียว
อุดมการณ์ การ พัฒนา ของ QubitTech หมาย ถึง การ สร้าง ระบบ
นิเวศ ที่ เป็น หนึ่ง เดียว ของ ตนเอง โดย อาศัย เทคโนโลยี ค วอน ตั
ม และ การ กระจาย ทรัพยากร แพลตฟอร์ม ระหว่าง ผู้ ใช้

ภารกิจ หลัก ของ QubitTech คือ การ จัดหา วิธี ที่ มี ประสิทธิภาพ
ใน การ รับ รางวัล และ โบนัส จาก การ ใช้ คอมพิวเตอร์ ค วอน ตั ม
และ ให้ การ เข้าถึง แพลตฟอร์ม ของ พันธมิตร เชิง กลยุทธ์
พันธมิตร ของ เรา ถือ สิทธิบัตร ใน ด้าน คอมพิวเตอร์ ค วอน ตั ม ซึ่ง
QubitTech ใช้ ใน ตลาด สกุล เงิน ดิจิตอล
พันธมิตร ของ แพลตฟอร์ม QubitTech ได้ เปิด สานักงาน มากกว่า
20 แห่ง ใน ประเทศ ต่างๆ ทั่ว โลก: เม็กซิโก ไทย กัมพูชา รัสเซีย
ตุรกี ยูเครน บริเตนใหญ่ ฯลฯ

ภายใน ปี 2035 ตลาด สาหรับ
เทคโนโลยี ค วอน ตั ม จะ มี
มูลค่า ถึง 1 ล้าน ล้าน ดอลลาร์

ทีม งาน ของ เรา

Greg Limon

Marc Swickle

Jorge Sebastião

หัวหน้า เจ้าหน้าที่ การ ตลาด

ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร

Graham Leach

ที่ ปรึกษา อาวุโส ด้าน นวัตกรรม

หัวหน้าที่ปรึกษาเทคโนโลยี

Andreas Tissen

ที่ปรึกษา QubitTech Academy

ทีม งาน ของ เรา

Iakov Ashurov

Geoffrey Nwokolo
ผู้ อานวย การ ฝ่าย พัฒนา ธุรกิจ

ผู้ จัด จาหน่าย หลัก (CIS)

Eddie Kotler
พันธมิตร QubitTech

Mr. Hwang, Chi wen
มาสเตอร์ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย)

Dmitry Buslov
วิศวกร R&D

Marc Swickle
หัวหน้า เจ้าหน้าที่ การ ตลาด

•

กว่า 25 ปี ใน วาณิช ธน กิจ ระหว่าง ประเทศ

•

ดึงดูด เงิน กว่า 50 ล้าน ยูโร ให้ กับ บริษัท สตาร์ท อั พ ใน
เอเชีย ที่ เน้น AI Robotic Trading

•

ตั้งแต่ ปี 2009 เป็น เจ้าของ บริษัท ที่ ให้ คา ปรึกษา ด้าน
กองทุน ป้องกัน ความ เสี่ยง และ สานักงาน ของ ครอบครัว
ใน ราคา 500 ล้าน ดอลลาร์

•

ตั้งแต่ ปี 2014 เขา มี ส่วน ร่วม ใน การ พัฒนา ธุรกิจ ที่
JKD เขา ดาเนิน โครงการ ใน ราคา 1.9 พัน ล้าน ดอลลาร์
(ดาวเทียม ท่อ ส่ง น้ามัน และ ก๊าซ โรง ไฟฟ้า)

•

ตั้งแต่ ปี 2015 ดารง ตาแหน่ง ที่ ปรึกษา กระทรวง พลังงาน
ของ ประเทศไทย
ผู้ ใช้ พันธมิตร ที่ มี อันดับ 3 และ
สูง สามารถ ติดต่อ เขา ได้ โดยตรง

QubitTech จด
ทะเบียน อย่าง เป็ น
ทางการ ใน อ ังกฤษ
และ เวลส ์ ไทย และ
หมู ่ เกาะ เวอร ์จิน

ผู้ ชม
แยก ตาม
ภูมิศาสตร์
22.06.2020

01.10.2020

การ วิเคราะห์
ตลาด Crypto

หุ่น ยนต์
ซื้อขาย

ระบบ นิเวศ
ดิจิทัล (ใน 2 ปี)

QPHONE

บริการ
DoubleSpin
iGaming

ใบ อนุญาต
ดิจิทัล และ
องค์กร

ระบบ นิเวศ

แพลตฟอร์ม
CryptoLocal
P2P

สถาบัน
QubitTech

แพลตฟอร ์ม P2P
CryptoLocal
cryptolocal.net
•
•
•
•
•
•
•
•

ตัว เลือก การ ชาระ เงิน ที่ หลากหลาย
รองรับ การ ชาระ เงิน หลาย วิธี
ไม่ จากัด ปริมาณ การ ทา ธุรกรรม
ค่า คอมมิชชั่น ต่า และ ยุติธรรม
อินเตอร์ เฟ ซ ที่ สะดวก และ ใช้ งาน ง่าย
ชุมชน นานาชาติ
ขาด ขั้น ตอน KYC สาหรับ ผู้ ใช้
ฝาก / ถอน cryptocurrency อย่าง รวดเร็ว

DoubleSpin
iGaming
doublespin.bet

• เกม ออนไลน์ มากกว่า 500 เกม
• เรา กาลัง มา พร้อม กับ เกม ที่ ขับเคลื่อน ด้วย การ
เข้ารหัส ลับ ตาม ทักษะ สาหรับ ชุมชน ของ เรา
• คุณ มี ทาง เลือก ใน การ รับ และ เรียน รู้
• เกม ออนไลน์ ที่ มี ผู้ เล่น หลาย คน
• กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ที่ ปลอดภัย
• เกตเวย์ การ ชาระ เงิน ที่ ปลอดภัย
• ธุรกรรม ที่ ปลอดภัย และ ใน เวลา เดียวกัน ก็ สนุก
• ขับเคลื่อน โดย blockchain
• แนวทาง ระดับ โลก ที่ มี ผู้ คน มากมาย สามารถ
รู้จัก กัน และ เล่น กันเอง ได้

สถาบัน
QubitTech
@qubitacademy
•
•
•
•
•
•
•

แพลตฟอร์ม การ เรียน รู้
คา แนะนา สาหรับ แพลตฟอร์ม
ทางาน กับ การ สัมมนา ผ่าน เว็บ
ระบบ แจ้ง เตือน
การ สนับสนุน ทาง เทคนิค
การ ทา สาเนา
ช่อง ทางการ ขาย อัตโนมัติ

รูปแบบใหม่ของกิจกรรมภายใน
แพลตฟอร์ม QubitTech - การ
ฝึกอบรม BaseCamp
กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมออฟไลน์ของการ
เติบโตส่วนบุคคลการทางานร่วมกันการพัฒนา
ทักษะใหม่ ๆ การประชุมกับนักจิตวิทยา
รายการบันเทิงและอื่น ๆ อีกมากมาย

Next BaseCamp - ตุรกี, อันตัลยาตั้งแต่ 29.10
ถึง 08.11 (สาหรับผู้ชมที่พูดภาษารัสเซีย)

แอ พ มือ ถือ
• อินเตอร์ เฟ ซ ที่ สะดวก และ ใช้ งาน
ง่าย
• เข้าถึง แพลตฟอร์ม ได้ อย่าง รวดเร็ว
• การ แจ้ง เตือน ส่วน บุคคล
• ฝาก และ ถอน ที่ รวดเร็ว
• การ เข้าถึง โปรแกรม พันธมิตร
• ซื้อ ใบ อนุญาต ได้ ใน คลิก เดียว
• เข้าถึง ระบบ นิเวศ ทั้งหมด ของ
QubitTech

QPHONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ไม่มี โมดูล GPS บ ลู ทู ธ และ การ์ด SD
ไม่มี ชิป ประธานาธิบดี และ การ รับประกัน
ไม่มี พอร์ต USB สาหรับ PC, Mac หรือ Linux
ป้องกัน จาก การ ฟัง
ข้อมูล จะ ถูก บันทึก ไว้ ใน โทรศัพท์ เท่านั้น
โมดูล ซิ ม การ์ด ที่ แยก ได้ (เฉพาะ Wi-Fi)
ไม่มี วิธี รับ ข้อมูล จาก เมนบอร์ด
เข้าถึง โดย ไม่ ต้อง ออก ใบ อนุญาต และ ลง
ทะเบียน
เซิร์ฟเวอร์ นิรนาม ทั่ว โลก

นอกจาก นี้ ยัง สามารถ ใช้ อุปกรณ์ GSM / CDMA ผ่าน อุปกรณ์ Hot-Spot หรือ ดาวเทียม Wi-Fi
SSL / TLS / ZRTP / SRTP AT (512 - 4096) - การ เข้ารหัส สาหรับ ผู้ ส่ง ข้อความ และ การ แช ท
SSL / TLS / ZRTP / SRTP AT (256 - 4096) - การ เข้ารหัส สาหรับ การ โทร ด้วย เสียง และ วิดีโอ

QPHONE เป็นการ
พัฒนาภายในของ
QubitTech ซึ่งใช้โดย
ผู้บริหารระดับสูงของ
แพลตฟอร์มและผู้นา
ระดับสูง

หุ่น ยนต์
ซื้อขาย
คุณ ได้ รับ โอกาส ใน การ เชื่อม
ต่อ ระบบ ผ่าน API กับ บัญชี ของ
คุณ บน การ แลกเปลี่ยน Bitfinex
หรือ Binance) และ ดาเนิน การ
ด้วย ตัว คุณ เอง สร้าง ราย ได้
ด้วย หุ่น ยนต์

ผลลัพธ์ ราย เดือน
เกี่ยว กับ 7%

โปรแกรม พันธมิตร:
โบนัส โดยตรง เท่านัน
้

Trend Robot

Smart Robot

Flat Robot

ใบ อนุญาต ไม่ จากัด

ใบ อนุญาต ไม่ จากัด

ใบ อนุญาต ไม่ จากัด

$390

$690

$390

ใบ อนุญาต ดิจิทัล

รางวัล รวม สาหรับ ใบ อนุญาต ดิจิทัล จากัด ไว้ ที่ 250%
หลังจาก บรรลุ เป้าหมาย 250% ใบ อนุญาต ดิจิทัล จะ ถูก
ปิด ใช้ งาน โดย อัตโนมัติ

เปิด ใช้ งาน ใบ อนุญาต
ดิจิทัล ตั้งแต่ 1,000 USDT รับ หุ่น ยนต์ ฟรี 1 ตัว

250% เป็น USDT

สิทธิ ประโยชน์
ของ ใบ อนุญาต
ดิจิทัล
ผลลัพธ์ ราย เดือน
ประมาณ 25%
โปรแกรม พันธมิตร:
โบนัส ทั้งหมด ที่ มี อยู่

ผล รวม

ทุก วัน

การ สะสม ของ รางวัล

ตั้งแต่ 100 USDT
จานวน เงิน ขั้น ต่า

ประมาณ 25% ใน USDT
ผลลัพธ์ ราย เดือน

ทุก วัน
การ ถอน รางวัล

ตั้งแต่ 10 USDT
ถอน ขั้น ต่า

ใบ อนุญาต
ของ องค์กร

ใช้ได้ ใน ขณะ นี้

ส่วนลดรวม
จาก 30% ถึง 70%

บ้าน ใด ๆ
ส่วนลด 70%

โปรแกรม พันธมิตร:
โบนัส โดยตรง เท่านัน
้

ประมาณ 5 เดือน
ตั้งแต่ 10,000 USDT
จาก Gold

เร็ว ๆ นี้

ใช้ได้ ใน ขณะ นี้

รถยนต์ ใด ๆ
ส่วนลด 60%
ประมาณ 4 เดือน
ตั้งแต่ 5,000 USDT
จาก Silver+

เร็ว ๆ นี้

เร็ว ๆ นี้

เครดิต ใด ๆ
ส่วนลด 50%

การ เดินทาง ใด ๆ
ส่วนลด 40%

อุปกรณ์ ใด ๆ
ส่วนลด 30%

ประมาณ 3 เดือน
ตั้งแต่ 1,000 USDT
จาก Silver

ประมาณ 2 เดือน
ตั้งแต่ 500 USDT
จาก Bronze+

ประมาณ 1 เดือน
ตั้งแต่ 100 USDT
จาก Bronze

ประโยชน์ ของ
ใบ อนุญาต
ของ องค์กร
ซื้อ บ้าน รถยนต์ และ ชาระ ค่า
สินค้า และ บริการ ด้วย ส่วนลด
สูงสุด 70% ด้วย ใบ อนุญาต
ของ องค์กร
สิทธิ ประโยชน์ ของ ผู้ ซื้อ
จาก 42% ถึง 233%

ค่า ใช้ จ่าย สูงสุด ของ ใบ อนุญาต ของ องค์กร จะ ถูก จากัด โดย ค่า
ใช้ จ่าย ทั้งหมด ของ ใบ อนุญาต ดิจิทัล ที่ เปิด ใช้ งาน โดย ผู้ ใช้

ประมาณ 1-5 เดือน
ช่วง เวลา รอ

จาก 30% ถึง 70%
ส่วนลด สูง

ค่า ซื้อ เต็ม
คืน ใบ อนุญาต

ตั้งแต่ 100 USDT
ต้นทุน ใบ อนุญาต ต่า

บริการ และ
ผลิตภัณฑ์ ใด ๆ
หมวด หมู่ สินค้า

โปรแกรม พันธมิตร
เฉพาะ โบนัส โดยตรง

โปรแกรม
พันธมิตร
5 ประเภท ของ โบนัส
•

โบนัส โดยตรง

•

โบนัส ทีม

•

โบนัส ไบนารี

•

โบนัส แรงค์

•

โบนัส เริ่ม ต้น
อย่าง รวดเร็ว

โบนัส เริ่ม ต้ น อย่ าง รวดเร็ว
เงื่อนไข ความ สาเร็จ:
ภายใน สอง ช่วง เวลา 15 วัน ผู้ ใช้ ใหม่ จะ ได้ รับ ใบ อนุญาต ดิจิทัล ไม่ จากัด
จานวน มูลค่า ตั้งแต่ 100 USDT ถึง 100,000 USDT เป็น รางวัล โดย เชิญ ผู้ ใช้ ใหม่
2 คน เข้า ร่วม กลุ่ม ขา แข็งแกร่ง และ อ่อนแอ (จานวน ผู้ ใช้ ใหม่ ทั้งหมด 4 ราย)

โบนัสโดยตรงและไบนารี
โบนัส โดยตรง
Lvl.4

Lvl.2

Bronze/Bronze+

6%

2%

8%

Silver/Silver+

6%

3%

9%

1000 USDT / 5000 USDT

Gold/Gold+

7%

3%

1%

Platinum/Platinum+

8%

4%

2%

10000 USDT / 25000 USDT

50000 USDT / 100000 USDT

ระบบ การ
ชาระ เงิน

ใน การ เปิด ใช้ งาน โปรแกรม พันธมิตร
คุณ ต้อง มี ผู้ ใช้ พันธมิตร หนึ่ง คน ที่ ขา
ไบนารี ด้าน ขวา และ อีก หนึ่ง คน ที่ ขา
ไบนารี ด้าน ซ้าย

•

โบนัส ไบนารี จะ มอบ ให้ ทุก วัน หาก
บริษัท ใน เครือ ของ QubitTech มี คะแนน
เพียงพอ ใน ขา ไบนารี ด้าน ซ้าย และ
ด้าน ขวา

•

การ นับ คู่ ไบนารี เกิด ขึ้น จาก จานวน จุด
ใน ขา ไบนารี ที่ อ่อนแอ

•

จานวน การ ถอน ขั้น ต่า คือ 10 USDT
และ ขีด จากัด การ ถอน ราย สัปดาห์ คือ
100% ของ ใบ อนุญาต ของ คุณ ที่ เปิด
ใช้ งาน

•

ขีด จากัด ราย สัปดาห์ สาหรับ การ รับ
โบนัส ไบนารี เท่ากับ ต้นทุน ทั้งหมด ของ
ใบ อนุญาต โดย ผู้ ใช้ เปิด ใช้ งาน

โบนัส
ไบนารี

Lvl.1

100 USDT / 500 USDT

Lvl.3

•

10%
1%

12%

เงื่อนไข ใน การ
บรรลุ อ ันดับ และ
โบนัส อ ันดับ
ใน การ เข้าถึง อันดับ ใหม่ สิ่ง สาคัญ คือ ต้อง รักษา
สัดส่วน ของ ขา ไบนารี
สัดส่วน ไบนารี ขึ้น อยู่ กับ ปริมาณ ของ USDT จาก
การ เปิด ใช้ งาน ใบ อนุญาต ดิจิทัล โดย ผู้ ใช้ (ไม่
รวม ปริมาณ USDT ของ ผู้ สนับสนุน) ที่ ลง ทะเบียน
โดย ลิงก์ อ้างอิง ของ คุณ

ปริมาณ USDT ที่ ใหญ่ ที่สุด บน ขา ไบนารี สามารถ
เป็น ได้ ทั้ง ขา ซ้าย และ ขวา

เพื่อ ให้ ได้ อันดับ 7 ขึ้น ไป คุณ ต้อง มี
ใบ อนุญาต ของ องค์กร ที่ เปิด ใช้ งาน
10,000 USDT ขึ้น ไป

โบนัส ทีม
โบนัส ทีม คานวณ เป็น เปอร์เซ็นต์ ของ โบนัส
ไบนารี ที่ ได้ รับ จาก ผู้ ใช้ ที่ ลง ทะเบียน โดย
ลิงค์ อ้างอิง ของ คุณ จานวน ไลน์ ที่ ใช้ งาน
เพื่อ รับ โบนัส ทีม ขึ้น อยู่ กับ อันดับ ที่ ทาได้
โดย ผู้ ใช้ และ สามารถ รวม ไลน์ แอ ค สูงสุด
ฟ 10 ไลน์

โปรแกรม โปร โม
ชั่ น พิเศษ สาหรับ
ผู้ ใช้ พันธมิตร
โปรแกรม โปร โม ชั่ น พิเศษ ได้ รับ การ ออกแบบ มา
เพื่อ ขยาย ฐาน ผู้ ใช้ อย่าง รวดเร็ว และ เพิ่ม โบนัส
ที่ เป็น ไป ได้ สาหรับ ผู้ ใช้ พันธมิตร แพลตฟอร์ม
ด้วย ค่า ใช้ จ่าย ของ งบประมาณ สะสม
งบประมาณ ถูก สร้าง ขึ้น ใน กระเป๋า เงิน พิเศษ โดย
หัก (%) จาก โบนัส (ไม่ รวม รางวัล ใบ อนุญาต) ที่ ผู้
ใช้ได้ รับ:

•
•

20% จาก โบนัส ของ ผู้ ใช้ ที่ มี อันดับ 7 และ สูง
10% จาก โบนัส ของ ผู้ ใช้ ที่ มี อันดับ 5 และ อันดับ 6;

เงื่อนไข การ
รับ งบประมาณ
ส่งเสริม การ ขาย
ใน การ รับ เงิน จาก กระเป๋า เงิน พิเศษ ผู้ ใช้ จะ ต้อง
แสดง ใบเสร็จ สาหรับ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ส่งเสริม
การ ขาย / การ โฆษณา ตาม จานวน ที่ ร้องขอ

ตัวอย่าง:
•
•
•
•

•
•

ดาเนิน การ เปิด สานักงาน หรือ จ่าย ค่า เช่า สานักงาน
ดาเนิน การ แข่งขัน ใน เครือ ข่าย พันธมิตร
จัดการ ประชุม และ งาน ต่างๆ
เปิด ตัว แคมเปญ โฆษณา บน Google, Facebook,
Twitter, YouTube ฯลฯ
การ จัด วาง บทความ ใน สื่อ ต่างๆ ของ โลก
ค่า ใช้ จ่าย อื่น ๆ สาหรับ การ ส่งเสริม การ ขาย และ
การ โฆษณา

นอกจาก นี้ ผู้ ใช้ สามารถ ขอ การ สนับสนุน
แพลตฟอร์ม เพื่อ จัด ทา แผน ส่งเสริม การ ขาย ส่วน
บุคคล ภายใน งบประมาณ สะสม ใน กระเป๋า เงิน พิเศษ

โปรแกรม สานักงาน:
สานักงาน QubitTech
ของ ฉัน
ผู้ ใช้ พันธมิตร ที่ อยู่ ใน อันดับ 4
(ภายใน โปรแกรม พันธมิตร) มี สิทธิ์ เข้า
ร่วม โปรแกรม 'สานักงาน QubitTech
ของ ฉัน’
QubitTech จะ จัดหา สื่อ การ ตลาด ให้
คุณ และ ครอบคลุม ค่า ใช้ จ่าย บาง ส่วน
ใน การ เช่า สานักงาน ของ คุณ

UK (1)

Russia (8) +2
Czech

Ukraine (3)
Turkey (1)

Kazakhstan (1)

Thailand (2)

Mexico (1)

Cambodia (1)
Nigeria (1)

สานักงานทั้งหมด: 22

QubitTech ใน โลก

สานักงาน อย่าง เป็น ทางการ
สานักงาน ให้ คา ปรึกษา

QubitTech ใน ข่าว

การ ประกวด

LUCKY
ROBOT
แบ่งปัน ผล งาน ของ คุณ กับ หุ่น
ยนต์ QubitTech และ ลุ้น รับ
iPhone 11 Pro ใหม่

อันดับ ที่ 1 - iPhone 11 PRO
อันดับ ที่ 2 - $ 300
อันดับ ที่ 2 - $ 200

ยินดี ต้อนรับ สู่ อนาคต

