
ECODAMUS
EKONOMİST YAPAY ZEKA

ECOD TOKEN
Geleceğin yapay zeka ekonomist projesi Ecodamus kripto piyasasında yönünüzü
bulmanıza yardımcı olacak gelişmiş bir teknolojidir. Python altyapısı ile programlanan
Ecodamus yüzlerce ekonomik göstergeyi yorumlayarak gelişmiş bir teknik analiz
sunar. Temel analiz ile piyasadaki haberleri tarayarak size en iyi sonuçları vermeyi
hedefler.

Ecodamus'u güçlü yapan nedir?

Ecodamus saniyeler içinde yüzlerce ekonomik gösterge, kriter, indikatör ve osilatörü
kendi yapay zeka tekniği ile yorumlayarak cevabını beklediğiniz sorulara en iyi
sonuçları verir. Sadece teknik analiz ile sınırlı kalmaz. Temel analiz ile haberleri iyi bir
şekilde analiz ederek sonuçlarını daha tutarlı yapar.

Ecodamus'a ne tür sorular Sorulabilir?



Ecodamus geniş bir kodlama gücüne sahiptir. Ona kripto piyasası hakkında en kritik
soruları sorabilirsiniz.

Bitcoin Düşer mi?
Bu hafta bu coin ne olur?
Shiba günlük al sat önerin nedir?
Orta vade coin önerin nedir?
Yeni proje öner
Bu coini bana detaylı analiz et
Bitcoin aylık getiri ve risk haritasını çıkar
Bu coinin en iyi al sat hedeflerini ver

Cevabını öğrenebileceğiniz sorulardan bazıları. Ecodamus rehberi size yardımcı
olacaktır.

Ecod Token Nedir?
Ecod Token, Ecodamus yapay zekasına soru  sormanız için gerekli tokendır.

Ecod Tokenı Neden Tercih Etmeliyim?

Ecod Token Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan düşük komisyonlu bir
tokendır. Onu asıl değerli kılan ise kendi içindeki eko sistemdir. Ecod Token'ın  arzı
800,000,000 ile sınırlıdır.  Ecodamus yapay zekasına soru sormanın bedeli 1 usdt
karsılığı Ecod Token olacaktır. Her soru karşılığı alınan Ecod token'ın 90 % kısmı 1
yıl boyunca kitli kalacak, bir sonraki sene 4 çeyrekte 50 % kısmı kurulacak
Ecodamus vakfına aktarılacak. Kalan 50 % kısmı vakıf havuzunda 400,000,000
Ecod Token birikinceye kadar kitlenecek. Bu süreçte Ecod Token hem soru sormak
için satın alındığından hemde havuzda biriktiğinden değeri artmaya devam edecektir.
Bu yarılanma süreci  tamamlandığında yeni bir güncelleme gelecektir.

Ecod Token Hediye
Ecod Token toplam arzı 8,000,000,000 Ecod tokendır. Sadece 800,000,000 kısmı
dolaşımda olacaktır. Geri kalan 7,200,000,000 Ecod Token Ecodamus.com'da belli
periyotlarda hediye olarak dağıtılacak ve yakılacaktır.

Hangi Borsalarda Listelenecek?

1 Ocak 2023 günü Pancakeswap ve Bitfinex sonrasında gate.io, mexc global ve
binance borsalarında listelenecektir.



Ecodamus Vakfı

Ecodamus vakfı 2023 yılı itibari ile faaliyete geçecektir. Vakıf, Ecod Token sandığının
kilitli kalmasını, projenin gelişimini ve güncelleme ile sürekliğini sağlayacaktır.









Sandbox Metaverse Bağlantısı

Ecodamus metaverse teknolojisinin gelecekte çok daha ön plana çıkacağını
düşünmektedir. Bu yüzden Sandbox metaverse üzerinde arazi satın alarak online bir
Ecodamus yapay zeka ofisi açacaktır.

Android ve IOS uygulama

Ecodamus topluluk anketi yapılarak Android ve IOS uygulama seçenekleri
tartışılacaktır. Uygun bulunması durumunda Google Play ve Apple Store'den
indirilebilecektir.

Ecodamus Yapay Zeka Spiker

Ecodamus yapay zekasının metahuman insan şekli, medyada yer alması için gerekli
altyapı oluşturularak tüm hakları Ecodamus vakfına ait olmak üzere 2026 yılında
hazır olacaktır.


