Ang Globy na Barya ay Linikha upang matulungan ang
Planeta
Ligtas, mabilis, mura at ekolohiya
Globy na Barya, ang Mas Mabuting Mundo ay Hawak na ng lahat! Kami ay barya,
kung saan ligtas, mabilis, matipid at talagang eco friendly. Sa kakayanan ng Baryang
Globy nais nito na Makalikha ng mas mabuting mundo, na pakikibangan ng lahat.
Habang ang aming barya ay nagiging matatag at magagawang maglabas ng mga
proyekto ang mga naunang namuhunan ay makikinabang mula sa ROI mula sa
simula. Ang mga proyektong ito ay nagsimula sa hangarin na makalikha ng mas
mabuting mundo, kinakailangan nating magbawas ng mabigat na paggamit ng
enerhiya, kung saan ang nagiging sanhi ng pagmiminasa mga farm. At sa
teknolohiya ng blockchain sa pagmimina, ito ay klaro na umabot na tayo sa
sukdulan, sa pananaw ng ating environmental friendly, sa kadahilanang ito ang
globy na barya ay nagdesisyon na ipatupad ang POS Protocol kung saan
mababawasan ang paggamit ng enerhiya ng napakalaki, at magiging mabuti ito sa
kapaligiran at mahusay. Kami ay naniniwala na ang protocol na ito ay
mangingibabaw ang kagustuhan mula sa pagmimina sa nalalapit na hinaharap, at
dito kami ay naniniwala ang aming Baruang Globy ay magiging pinaka makabago sa
mga cryptocurrency. Ang Baryang Globy ay isa sa magiging pinaka mabilis, pinaka
ligtas na barya ngayon kumpara sa mga katungali kami ay may karapatan ngayon, sa
pamamagitan ng aming mga proyekto at barya kami ay naniniwala na lahat ay
mabibigyan ng pagkakataon na kumita ng pera habang namumuhunan sa ating
planeta upang makalikha ng mas mabuting kapaligiran, ito ay totoong barya para sa
lahat.

Prayoridad na layunin ng Globycoin
1.

Ay makatulong sa mga mahihirap at mga nangangailangan sa mga mahihirap
na lugar sa mundo. Maari kaming pumili upang mamahagi ng donasyon sa
mga local na institusyon o mga grupo ng aide sa mga napiling komunidad.

2.

Ay mag-oorder ng mga suplay na pagkain, tubig, gamot, edukasyon, mga
medikal na kagamitan, at iba pa.
Gayunpaman ang aming pangunahing intensyon ay makatulong sa pagbibigay
kaalama sa populasyon upang makapagtatag ng pundasyon at hindi lamang
magbigay ng tulong.

3.

4.

Ang Baryang Globy ay pangangalagaan din ang lokal kapaligiran, o kahit na
inangkat na mga halaman at hayop upang makatulong sa pagpapanatili ang
ecosystem sa lokal at makatulong sa palikha ng ligtas na lugar sa mga
nanganganib na mga uri sa rehiyonh iyon, kung saan maglilikha ng natural na
tahanan para sa mga hayop.

5.

Ang aming pangunahing layunin ay magawa namin na ang mga proyektong
ito ay mapanatili ang sarili, makabuo ng kita mula sa mga Masternodes at
halaga mula sa mga Palitan. Ang aming intesyon ay gumamit ng 30% ng
buong kita, makabuo mula sa mga proyekto ng Globy, may karagdagang pagunlad at lumikha ng mga bagong proyekto.

Lahat ng mga mamumuhunan, ay makakatulong na lumikha ng independiyenteng
organisasyon ng kawanggawa, ngunit ang organisasyon na magpapatuloy na
subukan at palaunlad and pandaigdigang mga paksa tungkol sa kalikasan at sa tulong
ng komunidad, ang Baryang Globy ay idadagdag sa pagbababuti ng proyekto sa
hinaharap.

Pagtutukoy ng Barya
Pangalan ng Barya: Globycoin
Pagpapaikli ng Barya: GLB
Gantimpala ng Blak: 777 nababawasa ng 5% bawat 250.000 blocks hanggang sa
block 2.500.000
Suplay ng Barya: 10.000.000.000
Algo: xevan
Bawat Block: 120 na segundo
Premine: oo
Porsyento ng premine: 5%= 500.000.000
Coinbase na kapanahunan: 20
Bilang ng Kompirmasyon: 6
Pinaka mababang bilang ng Coin Age: 12 oras
Interest ng pos bawat taon %: masternode 75%, stakers 25%
Pagpapagana ng Masternode: 150.000 na barya
Pinakamababang transaksyon: 0.0001/kb
Pinakamataas na laki ng block: 4 Mb
Mahirap na Pos: retargeting bawat block

Daang Mapa
Q3-2018
Paglunsad ng Website
Paglunsad ng Barya
Pagaanunsyo sa Bitcointalk
Social network na pahina (Twitter, Facebook, Telegram, Reddit at youtube)
Bounty at Airdrop
Paunang pagbebenta ng Masternode
Pagtanggap ng mga Empleyado
Pagpapalista sa mga palitan

Q4-2018
Patuloy na pagpapaunlad ng currency, blockchains at mga pitaka
Pagpapalista sa mga palitan

Pagpapalista sa Coinmarketcap o katulad nito
Pagpapalista sa Masternode.pro o katulad nito
Simula ng pamamahagi sa mga kawanggawang asosasyon

Q1-2019
Pagaadvertise sa paglikha ng Video
Pagaadvertise ng mga kaganapan
Pagpapalista sa mga medium na palitan
Pitaka para sa IOS at pagaaral para sa aplikasyon sa android
Pagpapatuloy sa pamamahagi sa mga kawanggawang asosasyon

Q2-2019
Pag-unlad app “Sibilisasyon”
Pag-unlad ng App para sa Android at Ios
Pagpapatupad ng mga pagbabayad sa Coinpayment
Pagkikipag-ugnayan sa mga Sponsor at mga Partners
Pagpapatuloy sa pagpapa-unlad ng barya at mga pitaka
Pagpapatuloy sa pamamahagi sa mga kawanggawang asosasyon

Q3-2019
Pag-unlad sa donasyon sa mga micro loan
Pag-unlad sa Globy gift card
Pag-aaral tungkol sa Oasis na proyekto para sa mga halaman at mga hayop
Pag-aaral tungkol sa independiyenteng organisasyon ng kawanggawa
Pagpapatuloy sa pagpapa-unlad ng barya at mga pitaka

Q4-2019
Pagpapatuloy sa ebolusyon ng buong proyekto
Pananaliksik at pagpapatupad ng bagong teknolohiya
Pagpapatuloy sa pagpapa-unlad ng barya at mga pitaka

Q1-2020
Pagpapatuloy sa ebolusyon ng buong proyekto
Pag-aaral tungkol sa independiyenteng organisasyon ng kawanggawa

Koponan
Nandito kami upang mag-iwan ng senyales sa mundo in cryptocurencies at gusto rin
naming makatulong sa mga taong nangangailangan. Kami ay nagmula sa iba’t ibang
parte ng Europe, ngunit ang koponan ay patuloy na nagbabago, walang importanteng
miyembro o hindi totoon profile, makatao hindi gutom sa kita, mapagkumbabang
mga tao na inilalaan ang kanilang mga sarili sa pagtulong, makikia nyo kaming libre
araw araw sa mga social channel, gusto namin makarating ang Globy sa Mars,
Maraming salamat.

Ang Aming mga Social
Web : https://globycoin.org/ explorer : http://77.55.238.25/
Telegram : https:// t.me/globycoin
Bitcointalk : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4623795.0
Twitter : https://twitter.com/globycoin
Discord : https://discordapp.com/invite/uJtwZFK
Facebook : https://www.facebook.com/Globycoin
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC8DWGsoPW6LiCDxFrEzydsQ
Reddit : https://www.reddit.com/user/Globycoin
Github : https://github.com/Globycoin/glbcore
Email : info@globycoin.org
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