Xin chào!

Tôi tên là Greg
Limon, giám
đốc điều hàng
của Qubittech
• 3 dự án IPO thành công
• 150 hội thảo được tổ chức tại hơn 90
quốc gia
• Cá nhân đã huy động được hơn 300
triệu đô la trong các dự án blockchain
• Được đề cử vào danh sách TOP-20
ICO Bench
• Đồng sáng lập ngân hàng đầu tư
DigiMax của Canada

Về chúng tôi
Tư tưởng phát triển của QubitTech nhấn mạnh vào việc tạo ra hệ sinh
thái đồng nhất của riêng mình dựa trên công nghệ lượng tử, cũng như
tập trung vào việc phân phối tài nguyên nền tảng giữa các người dùng.
Nhiệm vụ chính của QubitTech là cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân
một phương thức hiệu quả để thu nhận thanh toán phí bản quyền từ
việc sử dụng các công nghệ lượng tử, cũng như cung cấp cho khách
hàng của mình quyền truy cập ưu tiên vào nền tảng của phía đối tác
chiến lược.

Các đối tác trực tiếp của chúng tôi sở hữu bằng sáng chế trong lĩnh vực
điện toán lượng tử, vốn đang được QubitTech sử dụng trong thị trường
tiền điện tử.
Hơn 20 văn phòng đã được các đối tác của nền tảng QubitTech mở tại
các quốc gia khác nhau trên thế giới: Mexico, Thái Lan, Campuchia,
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Anh, v.v.

Thị trường công nghệ lượng
tử được dự báo sẽ đạt mốc 1
nghìn tỷ đô la vào năm 2035.

Đội ngũ của chúng tôi

Greg Limon

Jorge Sebastião

Marc Swickle

Cố vấn công nghệ trưởng

Giám đốc Marketing

Giám đốc điều hành

Graham Leach
Cố vấn đổi mới cấp cao

Andreas Tissen

Cố vấn Học viện QubitTech

Đội ngũ của chúng tôi

Iakov Ashurov

Geoffrey Nwokolo

Dmitry Buslov

Nhà phân phối chính (Tây Phi)

Master distributor (CIS)

Eddie Kotler

Đối tác của QubitTech

Kỹ sư R&D

Mr. Hwang, Chi wen
Nhà phân phối chính (Thái Lan)

Marc Swickle
Giám đốc Marketing

•

Kinh nghiệm làm việc hơn 25 năm trong ngân hàng đầu tư
quốc tế

•

Gọi vốn hơn 50 triệu euro để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp
trong khu vực châu Á vốn đang triển khai dịch vụ AI Robotic
Trading

•

Từ năm 2009, ông sở hữu một công ty được định giá ở mức
500 triệu đô la, chuyên tư vấn cho các quỹ phòng hộ và văn
phòng gia đình

•

Từ năm 2014, ông tham gia phát triển kinh doanh tại JKD và
đã thực hiện các dự án với số vốn lên đến 1,9 tỷ USD (vệ
tinh, đường ống dẫn dầu khí, nhà máy phát điện)

•

Từ năm 2015, ông làm cố vấn cho Bộ Năng lượng Thái Lan

Người dùng liên kết có thứ hạng 3 trở
lên có thể liên hệ trực tiếp với anh ta.

QubitTech đã chính
thức đăng ký tại Anh
và xứ Wales, Thái
Lan và các đảo Virgin
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Phân tích
thị trường
tiền điện tử

Robot
giao dịch

Hệ sinh thái kỹ
thuật số (trong
2 năm)

QPHONE

Dịch vụ
DoubleSpin
iGaming

Giấy phép
kỹ thuật số
& công ty

HỆ SINH THÁI

Nền tảng P2P
CryptoLocal

Học viện
QubitTech

Nền tảng P2P
CryptoLocal
cryptolocal.net
•
•
•
•
•
•
•
•

Nhiều lựa chọn thanh toán;
Hỗ trợ thanh toán bằng nhiều cách;
Không giới hạn khối lượng giao dịch;
Hoa hồng thấp và công bằng;
Giao diện thuận tiện và trực quan;
Cộng đồng quốc tế;
Thiếu quy trình KYC cho người dùng;
Gửi / rút tiền điện tử nhanh chóng.

DoubleSpin
iGaming
doublespin.bet

• Hơn 500 trò chơi trực tuyến
• Chúng tôi sắp ra mắt với trò chơi tiền điện tử
dựa trên kỹ năng cho cộng đồng của chúng tôi
• Bạn có tùy chọn kiếm tiền và học hỏi
• Trò chơi trực tuyến nhiều người chơi
• Ví điện tử an toàn
• Cổng thanh toán an toàn
• Giao dịch an toàn và đồng thời vui vẻ
• Được hỗ trợ bởi blockchain
• Phương pháp tiếp cận toàn cầu với một số người
khác nhau có thể biết nhau và chơi với nhau

Học viện
QubitTech
@qubitacademy
•
•
•
•
•
•
•

Nền tảng học tập
Hướng dẫn cho nền tảng
Làm việc với hội thảo trên web
Hệ thống thông báo
Hỗ trợ kỹ thuật
Sao chép
Phễu bán hàng tự động

Một định dạng sự kiện mới
trong nền tảng QubitTech đào tạo BaseCamp.
Đây là các sự kiện ngoại tuyến về sự phát triển
cá nhân, làm việc chung, phát triển các kỹ năng
mới, các buổi gặp gỡ với chuyên gia tâm lý, các
chương trình giải trí và nhiều hơn nữa.

Tiếp theo BaseCamp - Thổ Nhĩ Kỳ, Antalya từ
29.10 đến 08.11 (dành cho khán giả nói tiếng Nga)

Ứng dụng
di động
Giao diện thuận tiện và trực quan
Truy cập nhanh vào nền tảng
Thông báo cá nhân
Gửi và rút tiền nhanh chóng
Quyền truy cập vào chương trình
Cộng tác viên
• Mua giấy phép chỉ trong một cú
nhấp chuột
• Truy cập vào toàn bộ hệ sinh thái
của QubitTech
•
•
•
•
•

QPHONE là sự
phát triển nội bộ của
QubitTech, được sử
dụng bởi quản lý hàng
đầu của nền tảng và
các nhà lãnh đạo hàng
đầu của nó

QPHONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Không có mô-đun GPS, Bluetooth và
thẻ SD
Không có chip tổng thống và bảo hành
Không có cổng USB cho PC, Mac hoặc
Linux
Được bảo vệ khỏi việc lắng nghe
Dữ liệu chỉ được lưu trên điện thoại
Mô-đun thẻ SIM biệt lập (chỉ WI-FI)
Không có cách nào để lấy dữ liệu từ bo
mạch chủ
Truy cập mà không cần cấp phép và
đăng ký
Máy chủ ẩn danh trên khắp thế giới

Ngoài ra, thiết bị GSM / CDMA có thể được sử dụng thông qua thiết bị Hot-Spot hoặc
Wi-Fi vệ tinh.
SSL / TLS / ZRTP / SRTP AT (512 - 4096) - mã hóa cho người đưa tin và trò chuyện
SSL / TLS / ZRTP / SRTP AT (256 - 4096) - mã hóa cho các cuộc gọi thoại và video

Robot
giao dịch
Bạn có cơ hội kết nối hệ
thống qua API với tài khoản
của mình trên sàn giao dịch
Bitfinex hoặc Binance) và tự
hành động, kiếm tiền nhờ
robot.

KẾT QUẢ HÀNG THÁNG
KHOẢNG 7%
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT:
CHỈ TIỀN THƯỞNG TRỰC TIẾP

Trend Robot

Smart Robot

Flat Robot

Giấy phép không giới hạn

Giấy phép không giới hạn

Giấy phép không giới hạn

$390

$690

$390

Giấy phép kỹ thuật số

Tổng phần thưởng trên bất kỳ giấy phép kỹ thuật số nào
được giới hạn ở 250%. Sau khi đạt được kết quả mục tiêu là
250%, giấy phép kỹ thuật số sẽ tự động bị hủy kích hoạt.

Kích hoạt giấy phép kỹ
thuật số từ 1000 USDT nhận một robot miễn phí

250% bằng USDT

Lợi ích của
giấy phép
kỹ thuật số
KẾT QUẢ HÀNG THÁNG
KHOẢNG 25%
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT:
TẤT CẢ TIỀN THƯỞNG CÓ SẴN

Tổng kết quả

Hằng ngày

Tích lũy phần thưởng

Từ 100 USDT
Số tiền tối thiểu

Hằng ngày
Rút tiền thưởng

Khoảng 25% bằng
USDT
Kết quả hàng tháng

Từ 10 USDT
Rút tiền tối thiểu

Giấy phép
Công ty

Sẵn ngay bây giờ

TỔNG KHẤU TRỪ
TỪ 30% ĐẾN 70%

Bất kỳ ngôi nhà nào
Giảm 70%

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT:
CHỈ TIỀN THƯỞNG TRỰC TIẾP

Khoảng 5 tháng
Từ 10.000 USDT
Từ Gold

Sớm

Bất kỳ khoản
tín dụng nào
Giảm 50%
Khoảng 3 tháng
Từ 1.000 USDT
Từ Silver

Sẵn ngay bây giờ

Bất kỳ chiếc xe nào
Giảm 60%
Khoảng 4 tháng
Từ 5.000 USDT
Từ Silver+

Sớm

Sớm

Mọi chuyến đi
Giảm 40%

Mọi thiết bị
Giảm 30%

Khoảng 2 tháng
Từ 500 USDT
Từ Bronze+

Khoảng 1 tháng
Từ 100 USDT
Từ Bronze

Lợi ích của
giấy phép
công ty
Mua bất kỳ ngôi nhà, ô tô và thanh
toán bất kỳ hàng hóa và dịch vụ
nào với mức chiết khấu lên đến
70% nhờ giấy phép của công ty.
QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI MUA
TỪ 42% ĐẾN 233%

Chi phí tối đa của giấy phép công ty được giới hạn bởi tổng chi
phí của giấy phép kỹ thuật số được kích hoạt bởi người dùng.

Khoảng 1-5 tháng
Đang chờ đợi

Từ 30% đến 70%
Chiết khấu cao

Toàn bộ chi phí mua
Trả lại giấy phép

Từ 100 USDT
Chi phí giấy phép thấp

Bất kỳ dịch vụ và sản
phẩm nào
Danh mục sản phẩm

Chương trình liên kết:
Chỉ tiền thưởng trực tiếp

Chương
trình liên kết
5 loại TIỀN THƯỞNG
•

Tiền thưởng trực tiếp

•

Tiền thưởng cho đội

•

Tiền thưởng nhị phân

•

Tiền thưởng xếp hạng

•

Tiền thưởng bắt đầu nhanh

Tiền thưởng khi
bắt đầu nhanh
Điều kiện thành tích
Trong vòng hai khoảng thời gian 15 ngày, bất kỳ người dùng mới nào cũng
có thể nhận được số lượng không giới hạn giấy phép kỹ thuật số trị giá từ
100 USDT đến 100.000 USDT như một phần thưởng bằng cách mời 2
người dùng mới ở mức độ mạnh và yếu (tổng cộng 4 người dùng mới).

Tiền thưởng trực tiếp & nhị phân
Tiền thưởng trực tiếp
Lvl.1

Lvl.2

Lvl.3

Lvl.4

6%

2%

8%

Silver/Silver+

6%

3%

9%

Gold/Gold+

7%

3%

1%

Platinum/Platinum+

8%

4%

2%

1000 USDT / 5000 USDT

10000 USDT / 25000 USDT

50000 USDT / 100000 USDT

Hệ thống
thanh toán

10%
1%

Để kích hoạt Chương trình liên kết,
bạn phải có một người dùng liên kết ở
bên phải nhị phân và một người khác
ở bên trái.

•

Phần thưởng nhị phân được trao hàng
ngày nếu các chi nhánh của
QubitTech có đủ điểm trên các chân
nhị phân trái và phải của họ.

•

Đếm một cặp nhị phân xảy ra bằng số
điểm trong chân nhị phân yếu.

•

Số tiền rút tối thiểu là 10 USDT và giới
hạn rút tiền hàng tuần là 100% giấy
phép của bạn được kích hoạt.

•

Giới hạn hàng tuần để nhận tiền
thưởng nhị phân bằng tổng chi phí
giấy phép do người dùng kích hoạt.

Tiền thưởng
nhị phân

Bronze/Bronze+
100 USDT / 500 USDT

•

12%

Điều kiện để đạt được
Xếp hạng và Thưởng
xếp Xếp hạng
Để đạt được các Xếp hạng mới, điều quan
trọng là phải duy trì tỷ lệ cho các chân nhị
phân.
Tỷ lệ nhị phân dựa trên khối lượng USDT từ
việc kích hoạt giấy phép kỹ thuật số bởi người
dùng (không bao gồm khối lượng USDT của
nhà tài trợ của bạn) đã đăng ký theo liên kết
giới thiệu của bạn.
Khối lượng lớn nhất của USDT trên một chân
nhị phân có thể ở cả hai chân trái và phải.
Để đạt được Xếp hạng 7 trở lên, bạn
phải có giấy phép công ty được kích
hoạt từ 10.000 USDT trở lên.

Tiền thưởng đội
Tiền thưởng đội được tính theo tỷ lệ phần
trăm của tiền thưởng Nhị phân mà người
dùng đã đăng ký theo liên kết giới thiệu của
bạn nhận được. Số lượng dòng hoạt động để
nhận tiền thưởng đội tùy thuộc vào Xếp hạng
mà người dùng đạt được và có thể bao gồm
tối đa 10 dòng hoạt động chuyên sâu.

Chương
trình siêu
khuyến mãi
Chương trình siêu khuyến mại được thiết kế để
nhanh chóng mở rộng cơ sở người dùng và tăng
tiền thưởng tiềm năng cho người dùng liên kết
với chi phí của ngân sách tích lũy.
Ngân sách được hình thành trên một ví đặc biệt bằng
cách khấu trừ (%) từ tiền thưởng (không bao gồm
phần thưởng giấy phép) mà người dùng nhận được:

•
•

20% từ tất cả tiền thưởng của những người dùng
có xếp hạng 7 trở lên;
10% từ tất cả tiền thưởng của những người dùng
xếp hạng 5 và hạng 6;

Điều kiện nhận
Ngân sách
Khuyến mại
Để nhận tiền từ một ví đặc biệt, người dùng phải
cung cấp biên lai cho các chi phí khuyến mại /
quảng cáo cho số tiền được yêu cầu.

Thí dụ:
•
•
•
•
•
•

Mở văn phòng, trả tiền thuê văn phòng;
Thực hiện các cuộc thi trong mạng lưới liên kết;
Tổ chức hội nghị và sự kiện;
Khởi động các chiến dịch quảng cáo trên Google,
Facebook, Twitter, YouTube, v.v.;
Vị trí của các bài báo trên các phương tiện truyền
thông thế giới khác nhau;
Các khoản chi khác cho khuyến mại và quảng cáo.

Ngoài ra, người dùng có thể yêu cầu hỗ trợ nền tảng
để lập kế hoạch quảng cáo cá nhân trong phạm vi
ngân sách tích lũy trên một ví đặc biệt.

Chương trình văn
phòng: Văn phòng
QubitTech của tôi
Người dùng đơn vị liên kết, những
người đã đạt đến Xếp hạng 4 (trong
chương trình Đơn vị liên kết), đủ điều
kiện để tham gia vào chương trình
'Văn phòng QubitTech của tôi’.

QubitTech sẽ cung cấp cho bạn các
tài liệu tiếp thị và trang trải một phần
chi phí thuê văn phòng của bạn.

UK (+1)

Russia (8) +2
Czech

Ukraine (3)
Turkey (+1)

Kazakhstan (+1)

Thailand (2)

Mexico (1)

Cambodia
Nigeria (+1)

Tổng số văn phòng: 22

QubitTech trên thế giới

Văn phòng chính thức
Văn phòng tư vấn

QubitTech trong Tin tức

Cuộc thi

LUCKY
ROBOT

Chia sẻ kết quả công việc của bạn
với rô bốt QubitTech và giành
được một chiếc iPhone 11 Pro mới
Vị trí thứ nhất - iPhone 11 PRO
Vị trí thứ 2 - $ 300
Vị trí thứ 3 - $ 200

Chào mừng đến với tương lai

