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Gambaran Umum (1): Pendahuluan

KEG_COIN

Ia ingin mengubah sistem energi terdistorsi yang menggerakkan Bumi menjadi ramah lingkungan.

Pemborosan tenaga nuklir, yang sekarang kita gunakan untuk membuat generasi masa depan kita nyaman, akan
menyebabkan mereka menderita radiasi selama 100.000 tahun, dan sistem energi minyak batubara juga akan
menyebabkan pemanasan global dan kerusakan lingkungan, dan akhirnya bahkan peradaban manusia. Dengan
membebaskan kita dari ketakutan akan polutan terbesar dalam umat manusia, dengan menghindari emisi karbon
dioksida yang ekstrem, oleh sistem bahan bakar batubara dan minyak, dan dengan mengembangkan dan
mendistribusikan sistem dan mesin pembangkit tenaga yang mengadopsi daya pembangkit tenaga oleh bahan bakar
bebas, kami ingin mencegah pemanasan global dan lingkungan dari kehancuran dan kembali ke sifat aslinya.

Selain itu, pemerintah berencana untuk membangun sistem pemanas yang mencapai nol persen dari emisi CO2 bahkan
dalam pemanasan rumah atau dalam pemanasan rumah kaca seperti rumah kaca vinil. Selain itu, air minum juga akan
memasok air yang meningkatkan imunitas dengan air minum, dan dengan menggunakan air ini, produksi produk
pertanian yang ramah lingkungan akan meningkat lebih dari 30 hingga 50 persen, sehingga kekurangan makanan
dapat diatasi, dan mengurangi polusi ternak akan diletakkan di meja kami.

Kemanusiaan telah menyebabkan banyak pertempuran dan perang dalam keserakahannya untuk mengamankan
sumber daya, energi, dan makanan. Kepemilikan dan alasan ini telah menyebabkan kesenjangan ekstrim antara yang 
kaya dan yang miskin, dan diferensiasi yang berasal dari kelimpahan dan kemiskinan peradaban material pada akhirnya
merusak perdamaian bumi dan membuat sejarah perang dan perselisihan. .

Jadi kami ingin mengubah sistem pembangkit listrik, sistem mesin dari semua alat transportasi, sistem pemanas dan air.
Dengan kata lain, ia ingin mengubah sistem energi Bumi yang terdistorsi.
Kemurnian sistem energi akan menghapuskan keserakahan yang membuat manusia sakit. Saya percaya bahwa ketika
kita semakin dekat dengan alam, kita akan melihat kembali sifat alami manusia dan menemukan diri kita di musim
semi, dan bahwa dunia mental akan membaik. Saya yakin bahwa dengan mencintai diri sendiri, saya akan mencintai
orang lain, dan membawa kemakmuran dan kedamaian manusia yang sejati.

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......



Gambaran Umum (2): Realitas
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Jika mobil bensin atau diesel diubah menjadi mobil listrik, itu akan mengurangi jumlah emisi asap di 
sekitar jalan. Namun, bahkan dengan kendaraan listrik (sebagaimana adanya), fakta bahwa bahan bakar
fosil yang terbakar selama pembangkit listrik masih mengeluarkan jutaan ton polutan ke atmosfer di 
seluruh dunia tidak berubah.  Di bawah kebijakan pemerintah, semua mobil listrik diklasifikasikan
sebagai kendaraan "tanpa emisi", yang tidak benar. Ini juga membuat pemilik mobil listrik salah paham
situasi. Dan semakin banyak kekuatan yang Anda gunakan, semakin banyak polusi yang Anda bawa.

Namun masalahnya adalah dibutuhkan baterai yang lebih besar untuk mendapatkan jarak yang lebih
jauh. Dibutuhkan banyak nikel, kobalt, dan lithium untuk membuat bahan untuk baterai, yang 
menghabiskan banyak biaya lingkungan. Tidak ada perbedaan besar antara mobil berbahan bakar fosil
dan mobil listrik yang menggunakan listrik yang terbuat dari bahan bakar fosil.
Dalam situasi di mana pembangkitan bahan bakar fosil adalah bagian besar ... Menurut laporan
penelitian 2009, nikel adalah logam kedelapan yang mempengaruhi pemanasan global dan polusi
dalam penambangan dan pengolahan.

Bahkan dalam produksi lithium, ia tidak dapat lewat tanpa membayar biaya lingkungan.
Satu ton karbon dioksida diproduksi di gurun Amerika Selatan. Ini belum semuanya. Ketika baterai
lithium sudah tidak digunakan lagi, masalah akan terjadi. Diperkirakan bahwa 11 juta ton baterai
lithium-ion lama akan dihapus selama 12 tahun ke depan. Hanya lima persen dari ini yang didaur ulang.

Bagaimanapun, proses menghasilkan listrik yang digunakan untuk mengisi daya sebuah mobil listrik, 
proses pembuatan baterai lithium, proses membuangnya setelah digunakan, tidak semuanya ramah
lingkungan.

Mobil listrik tidak ramah lingkungan.

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......



Gambaran Umum (3): Penanggulangan
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1. Berkembang tanpa menggunakan bahan bakar fosil.

① Mesin tanpa bahan bakar (bensin, solar, gas, dll.) Harus dibuat.
② Mobil, kapal, sepeda motor, sepeda, drone, di mana semua daya dibutuhkan. 

Gunakan mesin tenaga yang dihasilkan sendiri.

① Ini bertujuan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir.
- Tenaga nuklir menyebabkan nyeri radiasi pada keturunannya selama 100.000 tahun ke depan.

② Harus dikembangkan tanpa menggunakan bahan bakar fosil (seperti uranium, batu bara, minyak, 
gas, dll.).  - Dapat menghambat pembentukan debu halus.

③ Ini menekan tenaga surya.
- Melindungi alam dari kerusakan lingkungan yang dibutuhkan oleh tenaga surya.

2. Hanya mesin tenaga yang diproduksi sendiri yang ramah lingkungan.

3. Di area pemanasan, generasi karbon dioksida (CO2) harus dikurangi secara drastis.

4. Menggunakan "kekuatan penyiraman," membuat air berfungsi.
① Tingkatkan kekebalan, gunakan dalam pertanian, air dan industri ternak, dan berikan makanan

segar yang baik di atas meja. 
② Secara khusus, ia meningkatkan produksi sebesar 30 hingga 50 persen ketika digunakan dalam

pertanian, sehingga meningkatkan fenomena kekurangan pangan umat manusia.

① Construction Konstruksi jalur panas menggunakan bazalt (serat karbon) di perumahan dan
pemanasan rumah kaca dapat mengurangi penggunaan listrik hingga kurang dari 20%.

② Di kantor dan lainnya, penggunaan perapian dan tikar berbasis bazalt dapat dikurangi secara
]   drastis.

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......
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ITEM BISNIS
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1. Fuelless, generator self-propelled

2. Tanpa bahan bakar, tanpa biaya, engine tenaga mandiri

3. Teknologi Basalt (serat karbon)

4. Watering Power

5. Shopping Mall

6. Lainnya, terobosan teknologi baru

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......



1. Generator
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1. 1 KW : Generator kecil

2. 3 KW : Rumah tangga, BTS ponsel, freezer mart, dll.

3. 17 KW : Roda tiga Asia Tenggara,

4. 26 KW : Perumahan / kendaraan udara tak berawak militer

5. 500~700 KW : Bus, forklift, truk, kapal, dll.

6. 1~5 MW : Bangunan besar, pembangkit listrik kecil

7. 300 MW : Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......



2. Bebas bahan bakar, tidak mengisi daya, mandiri
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1. Tidak ada biaya, sepeda bermotor mandiri

2. Sepeda motor bermotor tanpa bahan bakar, 
tidak bermuatan, dan bertenaga sendiri

3. Mesin Listrik yang dihasilkan sendiri (linear motor)

4. Roda Kendaraan Listrik Generasi Selanjutnya

5. Generasi Drone Berikutnya (Terbang Tanpa Awak)

6. Super-heating, efisiensi tinggi (sprung), kipas pendingin

7. Pemecah Baterai

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......



3. Pusat perbelanjaan
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1. Pembangunan pusat perbelanjaan global

3. Kebijakan Preferensial Pembayaran KGE_Coin

2. Konstruksi sistem pembayaran KGE_Coin

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......



4. menggali dan menumbuhkan teknologi baru
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1. Mengembangkan dan mengembangkan teknologi baru yang 
inovatif

2. Berpartisipasilah sebagai KGE_Coin saat berpartisipasi dalam
berbagi

3. Produk inovatif baru dijual di pusat perbelanjaan.

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......
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fitur khusus

① Pembangkit listrik integral, penggerak (motor) dan sistem rem
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※ Sistem generator, motor dan rem terintegrasi.

② Non-kontak: Tidak ada panas yang dihasilkan

※ Ini berbasis disk, tanpa kontak dan tidak menghasilkan panas bahkan setelah periode operasi
yang lama, memungkinkan mesin untuk digunakan semi permanen tanpa terlalu panas atau
terbakar. Waktu mengemudi dapat disesuaikan sesuka hati.

③ Struktur sederhana

※ Metode disk membuat struktur menjadi sederhana dan dapat diproduksi sesuka hati.

④ Mengadopsi Teknologi Giroskop

※ Dengan mengadopsi teknologi giroskop, risiko menjungkirbalikkan sepeda motor, mobil, kapal, 
drone, dan pesawat sangat berkurang, melindungi kehidupan dan properti dari bahaya
kecelakaan ..

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......



Paten Teknologi dan Status Sertifikasi

Aplikasi paten lengkap untuk 13 paten domestik dan luar negeri !!

Paten domestik Korea yang terdaftar China Test report

India Design Reg Vietnam USA Europe

A
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1. Businessability(1)

mis. bisnis penggantian mesin sepeda motor
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Kategori 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year total

Penjualan
10 million 

units
30 million 

units
100 million 

units
100 million 

units
60 million 

units
300 million 

units

Harga 
mesin

$ 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

Sepeda 
motor
harga

$ 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

※ Harga mesin tidak tetap dan dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan bentuk. Tergantung pada
bahan dan bagiannya, mungkin ada perbedaan tergantung pada tarif pajak di setiap negara.

※ Sepeda motor yang sudah jadi tidak dilengkapi dengan "mesin bensin" yang ada, tetapi diproduksi
dari proses perakitan awal dan dilengkapi dengan "mesin tanpa-bakar, tanpa-daya".

※ Karena ini adalah satu-satunya "mesin yang menghasilkan sendiri tanpa bahan bakar - tanpa
tenaga" di dunia, ia dapat menyerap sepeda motor listrik yang dapat diisi ulang listrik secara
berurutan, dan mesin sepeda motor dapat digunakan bersama untuk digunakan di rumah dan untuk
penggunaan di waktu luang umum .

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......



1. Businessability(2)

① Generator atau pembangkit listrik yang menggantikan pembangkit listrik (tenaga nuklir, tenaga
panas, tenaga surya, dll.) Yang secara langsung memasok listrik ke semua tempat di mana listrik
dibutuhkan, seperti ponsel, kipas tangan, ventilator, peralatan rumah tangga,

② Semua mesin yang membutuhkan daya, seperti sepeda, sepeda motor, becak, jip, bus, truk, alat
berat, semua mobil, semua kapal, drone (drone), pabrik,

③ Bahan bangunan sipil, bahan industri, pemanas, pakaian, bahan hidup, dll., Semua jenis bahan
di dunia!

④ Memfungsikan semua air termasuk air minum, air pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan!

※ Semua ini diterapkan dengan "sistem pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri tanpa bahan
bakar, tanpa biaya," dan "debu halus" dan "karbon dioksida (CO2)" yang dihasilkan dari tingkat
kejadian "pembangkit listrik" dan "transportasi" CO2) dari 0% ", dan lingkungan diubah menjadi" 
benar-benar ramah lingkungan ".

Serahkan saja pada imajinasi Anda!
"Dunia surgawi tanpa debu halus"

KEG_COIN Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......



2. proses kemajuan

1. Menyelesaikan pendirian perusahaan manufaktur di Filipina.
2. Sewa Pabrik Buatan Pemerintah di San Fernando (sedang dinegosiasikan)
3. Awal Juni 2019, preview VIP dan acara perekrutan agensi.

4. Ketikkan persetujuan "Sistem pembangkit listrik kecil yang dihasilkan sendiri (1kw, 2kw, 3kw, 5kw)"
4-1. Generator rumah tangga, generator untuk stasiun pangkalan komunikasi nirkabel, drone, dll.

Di mana pembangkit listrik independen diperlukan.
4-2. Iklan biro iklan untuk Philippine GMA-TV segera setelah persetujuan jenis keluar

5. Peluncuran produk ke-2 "Sepeda Motor Mandiri tanpa bahan bakar" (dalam persiapan)
5-1. Terapkan untuk jenis persetujuan untuk KPP, DTI.
5-2. Iklan biro iklan untuk Philippine GMA-TV segera setelah persetujuan jenis keluar
5-3. Iklan TV di Vietnam dan Indonesia bersamaan dengan peluncuran produk.
5-4. Cocok untuk bisnis "E-TriKe" Filipina - Mulai bisnis.
5-5. Meluncurkan iklan TV Thailand dan Malaysia.

6. Barang yang akan dirilis setelah ini.
6-1. "Kipas tangan berdaya mandiri bertenaga" dirilis.
6-2. Dirilis sepeda listrik mandiri.
6-3. Dirilis "boiler listrik rumah tangga yang dihasilkan sendiri".
6-4. Meluncurkan model generator berukuran besar pada bulan Agustus dan mulai beroperasi di seluruh dunia.

6-5. Mesin kapal, mesin drone, dll.

7. Persiapan pabrik skala besar (skala 50ha) dalam negosiasi sewa 50 tahun "Subic".
※. Konten di atas diharapkan akan dieksekusi secara substansial sebelum daftar koin KGE.

KEG_COIN Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......



Perusahaan manufaktur Filipina(1)

KEG_COIN Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......



Perusahaan manufaktur Filipina(2)

KEG_COIN Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......



Perusahaan manufaktur Filipina(3)

KEG_COIN Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......



Bisnis "E-TriKe"?

KEG_COIN

1. Tinjauan bisnis E-Trike.

① Pada bulan Juni tahun lalu, Kementerian Transportasi Filipina memutuskan untuk memodernisasi angkutan umum
yang sudah tua seperti jeepney, bus, dan becak. Rencana untuk memodernisasi semua jeepney yang menua di 
angkutan umum pada tahun 2020. Target penggantian adalah kendaraan jeepney yang berusia 15 tahun, yang akan
mencakup sekitar 200.000 unit. Sekitar 10% dari jeepney akan digantikan oleh jeepney listrik.

Dalam hal ini, Bank pembangunan akan menyediakan sekitar 1,5 miliar peso Filipina (PHP) berbasis koperasi untuk
koperasi PUV sehubungan dengan program modernisasi kendaraan angkutan massal.
Mereka menandatangani nota kesepahaman pada Oktober tahun lalu untuk memberikan pinjaman.

Project Proyek E-Trike beroperasi dengan nilai total $ 504 juta, dibiayai oleh Asian Development Bank dengan sekitar $ 
400 juta pinjaman, $ 5 juta dalam sumbangan, dan $ 98 juta dalam dana fiskal Filipina.

Terlepas dari kenyataan bahwa proyek telah berlangsung selama sekitar lima tahun, oposisi dari insinyur roda tiga
berada dalam situasi yang sulit karena beban pembelian becak listrik dan kurangnya infrastruktur untuk stasiun
pengisian listrik. Akibatnya, target awal 100.000 unit berkurang. Pemerintah Filipina saat ini sedang berupaya
memperkenalkan kendaraan jeepney listrik, target utama dari program modernisasi transportasi umum, daripada bisnis
sepeda roda tiga listrik.

2. Proses promosi.

3. Rencana dukungan.

① Jika pengemudi Jeepney membeli mobil baru, ia akan membayar sekitar 5% dari harga Jeepney
untuk pembayaran cicilan 7 tahun dengan tingkat bunga 6%.

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......



KEG_Coin

Distributor eksklusif
/ agensi

(K_GOLD ECO GENERATOR COIN)



Perekrutan Agensi(1)
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1. Distributor Eksklusif, Sektor Perekrutan Agensi

1) Bidang Generator: Menunjuk
2) Lapangan motor dan sepeda: Penunjukan
3) Bidang mesin untuk kapal: Penunjukan
4) Serat karbon pirogenik (kompor pernapasan, tikar, kawat panas, dll.): 

Pengangkatan
5) Daya Penyiraman: (Untuk keperluan rumah tangga, penggunaan

rumah sakit, penjual air botolan, pertanian, dll.): Penunjukan.

6) Sektor Drone (Terbang Tanpa Awak): Pengumuman kemudian.
7) Bidang mesin kendaraan: Pengumuman nanti.
8) Bidang tenaga mesin pabrik: Pengumuman nanti.
9) Lainnya: Pengumuman model komersial setelah pengumuman.

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......



Perekrutan Agensi(2)
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2. Tinjauan Perekrutan Agensi

1) Klasifikasi area distributor: 1 agensi per kota atau populasi 200.000 hingga 300.000
2) Harga yang disepakati distributor:

① 100.000 koin KEG
② USD 100.000 $ (setelah mendapatkan persetujuan jenis)

3) Setoran dan persentase rentang produk dapat bervariasi menurut produk dan ditetapkan di
waktu kontrak.

4) Pada saat perjanjian agen, pemegang koin dapat mengembalikan 100.000 koin KEG pada saat itu
atau menyetor $ 100.000 $.

5) Setelah pembentukan sistem produksi massal, jika harga koin naik di bursa saat produk dijual,
Anda bisa mendapat untung sebanyak-banyaknya, dan seandainya harga koin jatuh, agensi
Pada saat kontrak, Anda dapat mengirimkan 100.000 KEG dalam bentuk koin.

6) Anda dapat mengajukan permohonan ke agensi di situs web papan aplikasi agensi.
Halaman depan: https://www.kgecoin.com/notice/

7) Biaya rekomendasi dari agen: Dibayar dalam jumlah tetap.

3. Tinjauan Perekrutan Distributor Eksklusif

1) Kontrak Distributor Eksklusif secara individual oleh negara atau negara.

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......
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1. KEG COIN?
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2. Apa strategi penjualan KEG Coin?

1. Karakteristik Koin KEG: Ini adalah koin proyek dan koin yang dikeluarkan untuk tujuan penukaran dan konversi
stok.
2. Tujuan utama penerbitan: adalah untuk mengumpulkan dana untuk membangun jalur produksi “generator 

mandiri bertenaga” dan “mesin bertenaga mandiri tanpa bakar”. Dana dikumpulkan untuk tujuan mendirikan
pabrik.

3. Tujuan penerbitan 2 dan 3: Untuk membangun kompleks untuk produksi massal berbagai item
4. 5. Harga jual koin: 1 KEG = ??? KGE (lihat situs web)
5. Waktu pembelian kembali: Anda dapat meminta pembelian kembali setelah pengumuman perekrutan agen.
6. Pengumuman Konversi Saham: Saham ekuitas mengacu pada saham di pabrik produksi Filipina. Diumumkan

kemudian.
7. Exchange exchange: Koin proyek tidak terdaftar.

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......

Divisi Publikasi 1 Publikasi ke-2 Publikasi ketiga

1. Perusahaan Penerbit K_Gold Co., LTD

2. Nama Koin K_Gold Eco Generator Coin

3. Simbol Koin KEG

4. Dikeluarkan Kuantitas 1,200,000 40,000,000 70,000,000

5. Tanggal publikasi 1 Mei 2020 Bimbang Bimbang

6. persentase saham ekuitas 3% 20% 7 %



3. Pengembalian Investasi Koin KGE
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1. Uang konversi dihasilkan ketika mengkonversi ke koin proyek setelah membelinya sebagai koin
keperluan umum.

2. Dividen laba: 10% dari laba bulan sebelumnya dibagikan kepada pemegang koin dari
perekrutan agen ke konversi ke saham.

(Laba Bulanan) X 10% ÷ (Total Koin) X (Jumlah Koin yang Dimiliki) =? USD
3. Ketika Anda ingin menjual koin proyek, Anda dapat menjual koin yang Anda miliki setelah

pengumuman tempat pembelian (perekrutan agen).
{1 + (tingkat bulanan + tunjangan jasa = 5%) X (jumlah bulan yang diadakan setelah konversi
koin proyek)} =? USD

4. Mari menghitung laba atas investasi dengan merangkum "Pendapatan saat mengonversi
menjadi koin proyek" dan "Pendapatan saat penebusan"!

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......

Divisi KGE Coin Beli KEG Coin Konversi
Konversikan ke

persediaan

Nilai KGE Harga diskon 1 KGE = 1 KEG 1 KEG = 1 USD

Tingkat 
diskon

~ 2020. 06. 30. 1 USD = 2 KGE tingkat
keuntung

an

100 % Saat mengonversi 
saham

Harga ditetapkan
~ 2020. 08. 31 1 USD = 1.5 KGE 50 %

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

4. Pengembalian Investasi dari Koin Proyek
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1. Periode penerbitan kedua diterbitkan dengan perekrutan agen.
Waktu tidak dapat ditentukan karena ini adalah waktu produksi massal.

2. Masalah ketiga adalah waktu untuk membangun pabrik untuk menghasilkan
"mesin mandiri otomatis tanpa bahan bakar".

3. Distribusi laba: 10% dari laba bulan sebelumnya didistribusikan kepada pemegang
koin dari perekrutan agen untuk konversi ke saham.
(Keuntungan Moneter) X 10% ÷ (Total Koin) X (Jumlah Koin yang Dimiliki) =? USD

4. Ketika Anda ingin menjual koin proyek, Anda dapat menjual koin yang Anda miliki
setelah pengumuman tempat pembelian (perekrutan agen).

5. Pengembalian Investasi Koin KGE(2)

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......

Penerbitan pertama
Perbandingan dengan

penerbitan kedua
Perbandingan dengan

penerbitan ke-3

Kuantitas yang 
diterbitkan

1,200,000 KGE 40,000,000 KGE 70,000,000 KGE

Harga yang akan dijual 1 KGE = 1 USD 1 KGE = 5 USD 1 KGE = 25 USD

Dikonversi menjadi
saham

1% = 400,000 KEG 1% = 2,000,000 KEG 1% = 10,000,000 KEG

Tingkat pengembalian Beli KGE rasio
Waktu

penerbitan
rasio

Waktu
penerbitan

rasio

2020. 09. 01.~ 0 %
Tidak

terdefinisi
500 %

Tidak
terdefinisi

2,500 %



6. Panduan Pembelian KGE_COIN
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Kategori Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Remarks

Harga penjualan 1 KGE = 1 USD 1 KGE = 5 USD 1 KGE = 25 USD

Kuantitas pembelian
minimum

300 USD 300 USD 300 USD

Ini seperti harta yang tersembunyi di ladang ......

7. Bonus Pengantar Koin

Kategori Tingkat pembayaran Remarks

Bonus pengantar 10%

Tunjangan Pusat Pendaftaran 5%

1. Pengantar (bonus rekomendasi) dibayarkan untuk mengaktifkan penjualan koin, 
tetapi tidak bertingkat.
2. penunjukan Pusat dipilih oleh Manajer Kepala (Manajer Chip) dari masing-masing
negara.
3. Tunjangan pengantar dapat dibayarkan dalam KGE, atau tunai.
4. Penjualan Tier 3 adalah penawaran umum dan bisa lebih dari 25 USD.



KEG_Coin

Thank you!

(K_GOLD ECO GENERATOR COIN)

https://www.kgecoin.com


