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Nó giống như một kho báu được 
giấu trong một cánh đồng ......

Tổng quan (1): Giới thiệu
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Nó muốn thay đổi hệ thống năng lượng bị bóp méo di chuyển Trái đất thành một hệ thống thân thiện với môi trường.

Sự lãng phí năng lượng hạt nhân, mà hiện nay chúng ta sử dụng để làm cho các thế hệ tương lai của chúng ta thoải mái, sẽ
khiến họ phải chịu bức xạ trong 100.000 năm, và hệ thống năng lượng của dầu than cũng sẽ mang lại sự nóng lên toàn cầu và 
hủy hoại môi trường, và cuối cùng ngay cả nền văn minh của nhân loại. Bằng cách giải phóng chúng ta khỏi nỗi sợ các chất ô 
nhiễm lớn nhất trong nhân loại, bằng cách tránh sự phát thải cực mạnh của carbon dioxide, bởi hệ thống nhiên liệu của than và 
dầu, và bằng cách phát triển và phân phối các hệ thống và động cơ tạo ra năng lượng sử dụng năng lượng tạo ra bởi nhiên liệu 
tự do, chúng tôi muốn ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu và môi trường bị phá hủy và trở về bản chất ban đầu của nó.

Ngoài ra, chính phủ có kế hoạch thiết lập một hệ thống sưởi ấm đạt được 0% lượng khí thải CO2 ngay cả khi sưởi ấm nhà cửa 
hoặc sưởi ấm nhà kính như nhà kính vinyl. Ngoài ra, nước uống cũng sẽ cung cấp nước giúp cải thiện khả năng miễn dịch bằng 
nước uống và bằng cách sử dụng nước này, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp thân thiện với môi trường sẽ cải thiện hơn 30 
đến 50 phần trăm, để có thể giải quyết tình trạng thiếu thức ăn và ít gây ô nhiễm cho vật nuôi sẽ được đặt trên bàn của chúng 
tôi.

Nhân loại đã gây ra nhiều trận chiến và chiến tranh trong lòng tham của mình để bảo đảm tài nguyên, năng lượng và thực phẩm. 
Sự chiếm hữu và lý do của những điều này đã dẫn đến khoảng cách cực đoan giữa những người có và không có, và sự khác biệt 
xuất phát từ sự phong phú và nghèo đói của nền văn minh vật chất cuối cùng đã phá vỡ hòa bình của trái đất và tạo nên một 
lịch sử chiến tranh và xung đột .
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một tài khác, qua, khác qua, qua, khi khác mới mới đăng,, 
mới mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới cam mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng ký đăng cam
Vì vậy, chúng tôi muốn thay đổi hệ thống phát điện, hệ thống động cơ của tất cả các phương tiện giao thông, hệ thống sưởi ấm 
và nước.
Nói cách khác, nó muốn thay đổi hệ thống năng lượng của Trái đất bị bóp méo.
Sự tinh khiết của hệ thống năng lượng sẽ quét sạch lòng tham của chính con người. Tôi tin rằng khi chúng ta gần gũi hơn với 
thiên nhiên, chúng ta sẽ nhìn lại bản chất tự nhiên của con người và tìm thấy chính mình vào mùa xuân, và thế giới tinh thần sẽ
được cải thiện. Tôi chắc chắn rằng bằng cách yêu thương chính mình, tôi sẽ yêu người khác, và mang lại sự thịnh vượng và hòa 
bình thực sự của con người.



Tổng quan (2): Thực tế
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Nếu một chiếc xe chạy bằng xăng hoặc dầu diesel được đổi thành xe điện, nó sẽ làm giảm lượng khí 
thải khói xung quanh đường.
Tuy nhiên, ngay cả với xe điện (như hiện tại), thực tế là nhiên liệu hóa thạch bị đốt cháy trong quá trình 
phát điện vẫn thải ra hàng triệu tấn chất ô nhiễm vào bầu khí quyển trên toàn thế giới là không thay 
đổi.

Theo chính sách của chính phủ, tất cả các xe ô tô điện được phân loại là xe "không khí thải", điều này 
không đúng. Điều này cũng khiến chủ xe điện hiểu nhầm tình hình. Và bạn càng sử dụng nhiều năng 
lượng, bạn càng mang lại nhiều ô nhiễm.

Nhưng vấn đề là cần một pin lớn hơn để có khoảng cách xa hơn.
Phải mất rất nhiều niken, coban và lithium để chế tạo vật liệu cho pin, chi phí rất nhiều chi phí môi 
trường. Không có sự khác biệt lớn giữa xe nhiên liệu hóa thạch và xe điện sử dụng điện làm từ nhiên 
liệu hóa thạch. Trong một tình huống mà việc sản xuất nhiên liệu hóa thạch là một phần lớn ... Theo 
báo cáo nghiên cứu năm 2009, niken là kim loại thứ tám ảnh hưởng đến sự nóng lên và ô nhiễm toàn 
cầu trong khai thác và chế biến.

Ngay cả trong sản xuất lithium, nó không thể đi qua mà không phải trả chi phí môi trường.
Một tấn carbon dioxide được sản xuất ở sa mạc Nam Mỹ. Đây không phải là tất cả. Khi pin lithium đã 
hết, các vấn đề chắc chắn sẽ xảy ra. Ước tính, 11 triệu tấn pin lithium-ion cũ sẽ bị loại bỏ trong vòng 12 
năm tới. Chỉ năm phần trăm trong số này được tái chế.
Rốt cuộc, quy trình sản xuất điện dùng để sạc xe điện, quy trình sản xuất pin lithium, quy trình thải bỏ
sau khi sử dụng, không hoàn toàn thân thiện với môi trường.

Xe điện không thân thiện với môi trường.

Nó giống như một kho báu được 
giấu trong một cánh đồng ......



Tổng quan (3): Biện pháp đối phó
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1. Phát triển mà không sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

① Động cơ không có nhiên liệu (xăng, dầu diesel, gas, v.v.) sẽ được chế tạo.
② Ô tô, tàu thủy, xe máy, xe đạp, máy bay không người lái, nơi cần tất cả sức mạnh.

Sử dụng động cơ điện tự tạo.

① Aim Nó nhắm đến một nhà máy điện hạt nhân.
- Năng lượng hạt nhân gây ra bức xạ đau ở trẻ em trong 100.000 năm tới.

② Nó nên phát triển mà không sử dụng nhiên liệu hóa thạch (như uranium, than, dầu, khí, v.v.).
- Nó có thể ức chế phát sinh bụi mịn.

③ Nó triệt tiêu năng lượng mặt trời.
- Bảo vệ thiên nhiên khỏi tác hại của môi trường theo yêu cầu của năng lượng mặt trời.

2. Chỉ có động cơ điện tự tạo là thân thiện với môi trường.

3. Trong khu vực sưởi ấm, việc tạo ra carbon dioxide (CO2) nên được giảm mạnh.

4. Sử dụng "năng lượng tưới nước", làm cho nước trở thành một chức năng.

① Cải thiện khả năng miễn dịch, sử dụng trong nông nghiệp, nước và chăn nuôi, và đặt thức ăn 
tươi, tốt lên bàn.

② Đặc biệt, nó làm tăng sản lượng từ 30 đến 50 phần trăm khi được sử dụng trong nông nghiệp, 
do đó cải thiện hiện tượng thiếu lương thực của nhân loại.

① Xây dựng đường dây nhiệt sử dụng bazalt (sợi carbon) trong nhà ở và sưởi ấm nhà kính có thể
giảm mức sử dụng điện xuống dưới 20%.

② Trong các văn phòng và những người khác, việc sử dụng lò sưởi và chiếu dựa trên bazalt có thể
được giảm đáng kể.

Nó giống như một kho báu được 
giấu trong một cánh đồng ......
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MẶT HÀNG KINH DOANH
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1. Fuelless, máy phát điện tự hành

2. Không nhiên liệu, không phí, động cơ điện tự cấp 
năng lượng

3. Công nghệ bazan (sợi carbon)

4. Watering Power

5. Trung tâm mua sắm

6. Khác, đột phá công nghệ mới

Nó giống như một kho báu được 
giấu trong một cánh đồng ......



1. Máy phát điện
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1. 1 KW : Máy phát điện nhỏ

2. 3 KW : Hộ gia đình, trạm điện thoại di động, tủ đông mart, vv

3. 17 KW : Xe ba bánh Đông Nam Á,

4. 26 KW : Nhà ở / máy bay không người lái

5. 500~700 KW : Xe buýt, xe nâng, xe tải, tàu, vv

6. 1~5 MW : Nhà lớn, nhà máy điện nhỏ

7. 300 MW : Nhà máy điện hạt nhân Nhà máy điện thay thế

Nó giống như một kho báu được 
giấu trong một cánh đồng ......



2. Động cơ không có nhiên liệu, 
không sạc, tự cấp nguồn
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1. Xe đạp điện tự tạo

2. Xe máy không dùng nhiên liệu, không sạc, tự chạy

3. Động cơ điện tự tạo (động cơ tuyến tính)

4. Bánh xe điện thế hệ mới

5. Thế hệ tiếp theo của Máy bay không người lái 
(Bay không người lái)

6. Thế hệ tiếp theo theo máy bay không người lái 
(Bay không người lái)

7. Bộ giải pin

Nó giống như một kho báu được 
giấu trong một cánh đồng ......



3. Trung tâm mua sắm
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1. Xây dựng trung tâm mua sắm toàn cầu

3. Chính sách ưu đãi thanh toán của KGE_Coin

2. Xây dựng hệ thống thanh toán KGE_Coin

Nó giống như một kho báu được 
giấu trong một cánh đồng ......



4. khai quật và thúc đẩy các công nghệ mới

KEG_COIN

1. Phát triển và thúc đẩy các công nghệ mới đổi mới

2. Tham gia với tư cách là KGE_Coin khi tham gia cổ phiếu

3. Sản phẩm sáng tạo mới được bán tại trung tâm mua sắm.

Nó giống như một kho báu được 
giấu trong một cánh đồng ......
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tính năng đặc biệt

① Phát điện tích hợp, truyền động (động cơ) và hệ thống phanh
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※ Tích hợp máy phát điện, động cơ và hệ thống phanh.

② Không tiếp xúc: Không sinh nhiệt

※ Nó hoạt động dựa trên đĩa, không tiếp xúc và không sinh nhiệt ngay cả sau thời gian hoạt động 
kéo dài, cho phép động cơ được sử dụng bán vĩnh viễn mà không quá nóng hoặc cháy. Thời gian 
lái xe có thể được điều chỉnh theo ý muốn.

③ Cấu trúc đơn giản

※ Phương pháp đĩa làm cho cấu trúc đơn giản và có thể được sản xuất theo ý muốn.

④ Áp dụng công nghệ con quay hồi chuyển

※ Bằng cách áp dụng công nghệ con quay hồi chuyển, nguy cơ lật xe máy, ô tô, tàu, máy bay 
không người lái và máy bay được giảm đáng kể, bảo vệ tính mạng và tài sản khỏi nguy cơ tai nạn .

Nó giống như một kho báu được 
giấu trong một cánh đồng ......



Bằng sáng chế và chứng nhận công nghệ

Hoàn thành đơn xin cấp bằng sáng chế cho 13 bằng sáng chế trong và ngoài nước !!

Đăng ký bằng sáng chế trong nước Hàn Quốc China Test report

India Design Reg Vietnam USA Europe

A
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1. Kinh doanh(1)

ví dụ. kinh doanh thay thế động cơ xe máy
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Thể loại 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year total

Bán hàng
10 million 

units
30 million 

units
100 million 

units
100 million 

units
60 million 

units
300 million 

units

Giá 
động 
cơ

$ 1,000 $ 10 billion $ 30 billion $ 100 billion $ 100 billion $ 60 billion $ 300 billion

$ 1,500 $ 15 billion $ 45 billion $ 150 billion $ 150 billion $ 90 billion $ 450 billion

Xe máy
giá bán

$ 2,500 $ 25 billion $ 75 billion $ 250 billion $ 250 billion $ 150 billion $ 750 billion

$ 3,000 $ 30 billion $ 90 billion $ 300 billion $ 300 billion $ 180 billion $ 900 billion

※ Giá của động cơ không cố định và có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước và hình dạng. Tùy thuộc 
vào vật liệu và các bộ phận, có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào thuế suất ở mỗi quốc gia.

※ Xe máy thành phẩm không được trang bị "động cơ xăng" hiện có, nhưng nó được sản xuất từ quá 
trình lắp ráp ban đầu và được trang bị "động cơ tự chạy không tốn nhiên liệu, không sạc".

※ Vì đây là "động cơ tự tạo không tốn nhiên liệu" duy nhất trên thế giới, nó có thể hấp thụ tuần tự
các xe máy điện có thể sạc lại và động cơ xe máy có thể được sử dụng cùng nhau để sử dụng tại nhà 
và cho mục đích giải trí nói chung. .

Nó giống như một kho báu được 
giấu trong một cánh đồng ......



1. Kinh doanh(2)

① Máy phát điện hoặc nhà máy điện thay thế các nhà máy điện (năng lượng hạt nhân, nhiệt điện, 
năng lượng mặt trời, v.v.) cung cấp điện trực tiếp cho tất cả những nơi cần điện, như điện thoại di 
động, quạt cầm tay, máy thở, thiết bị gia dụng,

② Tất cả các động cơ đòi hỏi sức mạnh, như xe đạp, xe máy, xe ba bánh, xe jeep, xe buýt, xe tải, 
thiết bị nặng, tất cả xe hơi, tất cả tàu, máy bay không người lái (drone), nhà máy,

③ Vật liệu xây dựng dân dụng, vật liệu công nghiệp, sưởi ấm, quần áo, vật liệu sống, vv, tất cả các 
loại vật liệu trên thế giới!

④ Chức năng tất cả nước bao gồm nước uống, nước nông nghiệp, chăn nuôi, đánh bắt, lâm nghiệp!

※ Tất cả những thứ này được áp dụng với hệ thống phát điện tự tạo "không tốn nhiên liệu, không 
tích điện" và "bụi mịn" và "carbon dioxide (CO2)" được tạo ra từ tỷ lệ phát sinh "CO2" và "vận 
chuyển" 0% "và môi trường được thay đổi thành" hoàn toàn thân thiện với môi trường ".

Để nó theo trí tưởng tượng của bạn!
"Một thế giới thiên đường không có bụi mịn"

KEG_COIN Nó giống như một kho báu được 
giấu trong một cánh đồng ......



2. quá trình tiến bộ

1. Hoàn thành việc thành lập một công ty sản xuất tại Philippines.
2. Cho thuê nhà máy do chính phủ xây dựng tại San Fernando (đang đàm phán)
3. Đầu tháng 6 năm 2019, xem trước VIP và chương trình tuyển dụng đại lý.

4. Loại phê duyệt "Hệ thống phát điện tự tạo nhỏ (1kw, 2kw, 3kw, 5kw)"
4-1. Máy phát điện gia dụng, máy phát điện cho các trạm cơ sở truyền thông không dây, máy bay 

không người lái, v.v. Trường hợp cần phát điện độc lập.
4-2. Cơ quan quảng cáo quảng cáo cho GMA-TV của Philippines ngay khi loại phê duyệt được đưa ra

5. Ra mắt sản phẩm thứ 2 "Xe máy tự chạy không tốn nhiên liệu" (đang chuẩn bị)
5-1. Áp dụng cho phê duyệt loại cho LTO, DTI.
5-2. Cơ quan quảng cáo quảng cáo cho GMA-TV của Philippines ngay khi loại phê duyệt được đưa ra
5-3. Quảng cáo truyền hình tại Việt Nam và Indonesia cùng lúc với việc ra mắt sản phẩm.
5-4. Thích hợp cho doanh nghiệp "E-TriKe" của Philippines - Bắt đầu kinh doanh.
5-5. Ra mắt quảng cáo truyền hình Thái Lan và Malaysia.

6. Các mặt hàng sẽ được phát hành sau này.
6-1. "Quạt tay tự cấp nguồn" được phát hành.
6-2. Phát hành xe đạp điện tự chạy.
6-3. Phát hành "nồi hơi điện gia dụng tự tạo".
6-4. Ra mắt một mô hình máy phát điện cỡ lớn vào tháng 8 và bắt đầu hoạt động trên toàn thế giới.
6-5. Động cơ tàu, động cơ không người lái, vv

7. Chuẩn bị nhà máy quy mô lớn (quy mô 50ha) trong đàm phán cho thuê 50 năm "Subic".
※. Các nội dung trên dự kiến sẽ được thực hiện đáng kể trước khi niêm yết tiền KGE.

KEG_COIN Nó giống như một kho báu được 
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Công ty sản xuất Philippines(1)
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Công ty sản xuất Philippines(2)
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Công ty sản xuất Philippines(3)
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"E-TriKe" kinh doanh?
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1. Tổng quan về kinh doanh E-Trike.

① Vào tháng 6 năm ngoái, Bộ Giao thông Vận tải Philippines đã quyết định hiện đại hóa các phương tiện giao thông 
công cộng đã cũ như xe jeepney, xe buýt và xe ba bánh. Kế hoạch hiện đại hóa tất cả các xe jeepney cũ của giao 
thông công cộng vào năm 2020. Mục tiêu thay thế là một chiếc xe jeepney 15 tuổi, sẽ bao gồm khoảng 200.000 chiếc.
Khoảng 10% số xe jeepney sẽ được thay thế bằng xe jeepney điện.

Về vấn đề này, ngân hàng phát triển sẽ cung cấp khoảng 1,5 tỷ hợp tác xã dựa trên peso Philippines (PHP) cho hợp 
tác xã PUV liên quan đến chương trình hiện đại hóa phương tiện giao thông đại chúng.
Họ đã ký một biên bản ghi nhớ vào tháng 10 năm ngoái để cung cấp các khoản vay.

① Dự án E-Trike đang hoạt động với tổng giá trị 504 triệu đô la, được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển châu Á với 
khoản vay khoảng 400 triệu đô la, 5 triệu đô la tiền quyên góp và 98 triệu đô la trong quỹ tài chính của Philippines.

Mặc dù thực tế là dự án đã diễn ra được khoảng năm năm, nhưng sự phản đối của các kỹ sư xe ba bánh đang ở
trong tình trạng khó khăn do gánh nặng của việc mua xe ba bánh điện và thiếu cơ sở hạ tầng cho các trạm sạc điện. 
Do đó, mục tiêu ban đầu là 100.000 đơn vị đã giảm. Chính phủ Philippines hiện đang làm việc để giới thiệu xe 
jeepney điện, mục tiêu chính của chương trình hiện đại hóa giao thông công cộng, thay vì kinh doanh xe ba bánh 
điện.

2. Quá trình khuyến mãi.

3. Kế hoạch hỗ trợ.

① Nếu tài xế của Jeepney mua một chiếc xe mới, anh ta sẽ trả khoảng 5% giá của Jeepney cho 
khoản thanh toán trả góp 7 năm với lãi suất 6%.

Nó giống như một kho báu được 
giấu trong một cánh đồng ......
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Cơ quan tuyển dụng(1)
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1. Nhà phân phối độc quyền, ngành tuyển dụng đại lý

1) Trường máy phát điện: Bổ nhiệm
2) Lĩnh vực xe máy và xe đạp: Bổ nhiệm
3) Lĩnh vực động cơ cho tàu: Bổ nhiệm
4) Pyrogenic sợi carbon (bếp thở, chiếu, dây nóng, v.v.): Bổ nhiệm
5) Watering Power: (Dùng trong gia đình, sử dụng trong bệnh viện, 

nhà cung cấp nước đóng chai, nông nghiệp, v.v.): Bổ nhiệm.

6) Khu vực máy bay không người lái (bay không người lái): 
Thông báo sau.

7) Lĩnh vực động cơ xe: Thông báo sau.
8) Lĩnh vực động cơ điện của nhà máy: Thông báo sau.
9) Khác: Thông báo mô hình thương mại sau khi công bố.

Nó giống như một kho báu được 
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Cơ quan tuyển dụng(2)
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2. Tổng quan tuyển dụng đại lý

1) Phân loại khu vực nhà phân phối: 1 đại lý mỗi thành phố hoặc dân số từ 200.000 đến 
300.000

2) Giá thỏa thuận của nhà phân phối:
① KEG Coin 100.000
② 100.000 USD (sau khi có được phê duyệt loại)

3) Tiền gửi và tỷ lệ phần trăm của phạm vi sản phẩm có thể thay đổi theo sản phẩm và được 
cố định tại thời gian hợp đồng.

4) Tại thời điểm thỏa thuận đại lý, người giữ tiền có thể trả lại 100.000 đồng KEG tại thời điểm 
đó hoặc gửi 100.000 USD.

5) Sau khi thiết lập một hệ thống sản xuất hàng loạt, nếu giá coin tăng trên sàn giao dịch
khi sản phẩm được bán, Bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận và trong trường hợp giá 
coin giảm, đại lý Tại thời điểm hợp đồng, bạn có thể gửi 100.000 KEG bằng tiền xu.

6) Bạn có thể nộp đơn cho một đại lý trên trang web của hội đồng ứng dụng đại lý.
Trang chủ: https://www.kgecoin.com/notice/

7) Phí đề xuất từ cơ quan: Trả một khoản cố định.

3. Tổng quan tuyển dụng nhà phân phối độc quyền
1) Hợp đồng phân phối độc quyền theo quốc gia hoặc nhà nước.

Nó giống như một kho báu được 
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1. KEG COIN?
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2. Chiến lược bán hàng của KEG Coin là gì?

1. Đặc điểm của KEG Coin: Đây là một loại tiền dự án và là một loại tiền được phát hành cho mục đích mua lại và 
chuyển đổi cổ phiếu.

2. Mục đích chính của việc phát hành: để sản xuất các dây chuyền sản xuất máy phát điện tự chạy không dùng 
nhiên liệu của 271 và Đó là để gây quỹ để xây dựng, và thành lập các nhà máy nhỏ để sản xuất phê duyệt loại và 
các sản phẩm trưng bày đại lý. Kinh phí được huy động cho mục đích thành lập.

3. Mục đích phát hành thứ 2 và thứ 3: Thành lập một tổ hợp sản xuất hàng loạt các mặt hàng khác nhau
4. Giá bán đồng xu: 1 KEG = ??? KGE (xem trang web)
5. Thời gian mua lại: Bạn có thể yêu cầu mua lại sau khi có thông báo tuyển dụng của cơ quan.
6. Thông báo chuyển đổi cổ phiếu: Cổ phần vốn chủ sở hữu đề cập đến cổ phần trong một nhà máy sản xuất của

Philippines. Công bố sau.
7. Danh sách trao đổi: Tiền dự án không được liệt kê.

Nó giống như một kho báu được 
giấu trong một cánh đồng ......

phân công Ấn phẩm đầu tiên Xuất bản lần 2 Ấn bản thứ 3

1. Công ty phát hành K_Gold Co., LTD

2. Tên Coin của K_Gold Eco Generator Coin

3. Biểu tượng của tiền KEG

4. Số lượng phát hành 1,200,000 40,000,000 70,000,000

5. Ngày xuất bản Từ ngày 05.01, 2020 Chưa quyết định Chưa quyết định

6. Tỷ lệ cổ phầnTỷ lệ cổ phần 3% 20% 7 %



3. Lợi tức đầu tư của KEG Coin
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1. Khi mua một đồng tiền đa năng và chuyển đổi nó thành một đồng tiền dự án, doanh thu 
chuyển đổi được tạo ra.

2.   Cổ tức: 10% lợi nhuận của tháng trước được phân phối cho người nắm 
giữ tiền xu từ tuyển dụng đại lý để chuyển đổi thành cổ phiếu.

(Lợi nhuận hàng tháng) X 10% (Tổng số tiền) X (Số lượng tiền được giữ) =? USD
3.   Khi bạn muốn bán coin dự án, bạn có thể bán coin bạn đã nắm giữ sau khi thông báo về điểm 

mua (tuyển dụng đại lý).
{1 + (tỷ lệ hàng tháng + trợ cấp công đức = 5%) X (số tháng được giữ sau khi chuyển đổi tiền 
dự án)} =? USD

4. Chúng ta hãy tính lợi tức đầu tư bằng cách tổng hợp Doanh thu của Cấm khi chuyển đổi sang 
dự án Doanh thu tiền xu và doanh thu khi mua chuộc!

Nó giống như một kho báu được 
giấu trong một cánh đồng ......

phân công KGE Coin Mua KEG Coin Trao đổi Trao đổi chủ quyền

Giá trị KGE Giảm giá mua 1 KGE = 1 KEG 1 KEG = 1 USD

Tỷ lệ
chiết
khấu

~ 2020. 06. 30. 1 USD = 2 KGE Tỷ suất
lợi

nhuận

100 % Khi chuyển đổi cổ
phiếu

Giá cố định
~ 2020. 08. 31. 1 USD = 1.5 KGE 50 %

2020. 09. 01.~ 1 USD = 1 KGE 0 %

4. dự án hoàn vốn đầu tư
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1. Thời kỳ phát hành thứ hai được ban hành với việc tuyển dụng các cơ quan.
Thời gian không thể được xác định bởi vì đó là thời gian sản xuất hàng loạt.

2. Vấn đề thứ ba là thời gian để xây dựng một nhà máy sản xuất động cơ tự cung cấp 
nhiên liệu tự động miễn phí.

3. Phân phối lợi nhuận: 10% lợi nhuận của tháng trước được phân phối cho những 
người nắm giữ coin từ khi tuyển dụng đại lý đến chuyển đổi sang cổ phiếu.

(Lợi nhuận tiền tệ) X 10% (Tổng số tiền) X (Số lượng tiền được giữ) =? đô la Mỹ
4. Khi bạn muốn bán coin dự án, bạn có thể bán coin mà bạn đã nắm giữ sau khi 

thông báo về điểm mua lại (tuyển dụng đại lý).

5. Lợi tức đầu tư của KEG Coin(2)

Nó giống như một kho báu được 
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Phát hành lần đầu
So sánh với lần phát

hành thứ hai
Vấn đề thứ 3 và so 

sánh

Số lượng phát hành 1,200,000 KGE 40,000,000 KGE 70,000,000 KGE

Giá được bán 1 KGE = 1 USD 1 KGE = 5 USD 1 KGE = 25 USD

Chuyển đổi cổ phiếu 1% = 400,000 KEG 1% = 2,000,000 KEG 1% = 10,000,000 KEG

Mua khi nào Mua KGE
Tỷ lệ lợi
nhuận

Thời gian
phát hành

Tỷ lệ lợi
nhuận

Thời gian
phát hành

Tỷ lệ lợi
nhuận

2020. 09. 01.~ 0 %
Chưa được 
xác định

500 %
Chưa được 
xác định

2,500 %



6. KEG_COIN Purchase Guidance
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Thể loại Bước 1 Bước 2 Bước 3 Remarks

giá bán(Thanh toán) 1 KGE = 1 USD 1 KGE = 5 USD 1 KGE = 25 USD

Số lượng mua tối 
thiểu

300 USD
300 US

300 USD

Nó giống như một kho báu được 
giấu trong một cánh đồng ......

Thể loại Tỷ lệ thanh toán Remarks

Phần thưởng giới thiệu 10%

Phụ cấp đăng ký trung tâm 5%

7. Coin Introduction Bonus

1. Trợ cấp giới thiệu (tiền thưởng khuyến nghị) được trả để kích hoạt doanh số tiền xu, 
nhưng không phải là đa cấp.
2. chỉ định của Trung tâm được chọn bởi Giám đốc (Giám đốc Chip) của mỗi quốc gia.
3. Trợ cấp giới thiệu có thể được trả bằng KGE, hoặc bằng tiền mặt.
4. Doanh số bán hàng cấp 3 là các đợt chào bán công khai và có thể hơn 25 USD.
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Cảm ơn bạn!

(K_GOLD ECO GENERATOR COIN)

https://www.kgecoin.com


