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CO JE METAVERZE?

Metaversy je úžasná nová obchodní hra založená na blockchainu, kde 
hráči mohou obchodovat s virtuálními opcemi ve společnostech, které 
existují pouze v Metaverse. Předběžné spuštění Metaversy začalo 27. 
dubna 2022 a potrvá do listopadu 2022.

CO SE DĚJE
METAVERZE?

ŽIVĚ V ÚTERÝ
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MOCNÉ POHYBY
Chcete vidět, jak vaše virtuály stoupají? Zde je to, co doporučujeme udělat tento týden: REGISTRACE DO
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MISSIVES
Která velká zpravodajská událost bude mít tento týden největší dopad na vaše virtuální?

+ 150 % VIRTUÁLNÍ MOŽNOSTI•+100 % POŘADÍ BODŮ

Jaké jsou Co je
VIRTUÁLNÍ MOŽNOSTI(VIRTUÁLY)? METASTREAM BONUS?

Virtuální opce neboli Virtuals jsou akcie ve 
virtuálních společnostech, které existují 

pouze v Metaverse. Tyto společnosti budou 
mít plné profily, silné a slabé stránky a budou 

podléhat tržním silám obou skutečných
světové události a obchodování ve hře.

Zatímco Metaversy je stále před spuštěním, 
bonus Metastream vám poskytuje již týdenní 

odměny ve hře v závislosti na tom, jak brzy budete
zakoupit si svůj osobní balíček Metaversy, 

hodnotu vašeho balíčku Metaversy a jak
mnoho balíčků Metaversy, které sponzorujete.

META-MOTIVACE

V posledních 3 letech Crowd1 uvedl na trh 
mnoho úspěšných produktů. Věřím, že 
Metaversy v budoucnu vytvoří spoustu 
úspěšných podnikatelů, protože metaverse je 
budoucností internetu.

Tento týden jsme slyšeli od

Christine Ye Práce bude nově definována novým metaversem a my 
máme to štěstí, že můžeme být jeho první součástí 
prostřednictvím Crowd1.Ambassador 1 hvězdička | Balení: Jednorožec

SETKÁNÍ
Kliknutím přejdete do Back Office

Vyloučení odpovědnosti:Tato prezentace slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje nabídku nebo prodej ani žádnou formu obecného vybízení či obecné inzerce zájmů v jakémkoli cenném papíru nebo investičním nástroji. Neposkytuje se 
žádné prohlášení nebo záruka, výslovná nebo předpokládaná, pokud jde o přesnost nebo úplnost jakýchkoli zde obsažených informací. Společnost se výslovně zříká jakékoli a veškeré odpovědnosti založené, zcela nebo částečně, na takových 
informacích, jakýchkoliv chybách nebo opomenutích v nich. Informace obsažené v této prezentaci nedoporučují nákup ani prodej žádného cenného papíru, ani se nejedná o nabídku k prodeji nebo žádost o nabídku ke koupi jakéhokoli cenného 
papíru. Kromě toho informace obsažené v této prezentaci nejsou určeny, ani by neměly být vykládány nebo používány jako investiční, daňové nebo právní poradenství. Žádné zastoupení ani záruka, vyjádřené nebo implicitní, se týká budoucí 
výkonnosti jakéhokoli signálu nebo obchodu nebo toho, že jednotlivci vůbec vydělají nějaký zisk nebo se budou moci vyhnout ztrátě. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.
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