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WORLD NUQUMORITY TOKEN
CONCEPT
MANG HƠI ẤM CỦA MỌI NGƯỜI ĐẾN GẦN NHAU HƠN
 Thảm họa thiên tai xảy là điều khó lòng tránh khỏi.
 Mong muốn giúp đỡ nhưng không làm được điều này.
 Gặp những người gặp khốn khó, nhưng không đủ khả năng để giúp họ hoàn thành mong
ước.
 Không có thời gian đển giúp đỡ tận tình đến những người gặp khó khăn.
 Không đủ kiến thức để giúp đỡ nhưng người khốn khó.
Chính vì những điều này, hay cùng WNT chung tay cùng bạn giúp đỡ những người chịu
ảnh hưởng của thảm hoạ thiên tại và những người gặp khó khăn

WNT là gì ?
WorldNuqumorityToken (WNT) Sử dụng Hợp đồng thông minh của tiền ảo VIPSTAR
(VIPS) có nguồn gốc từ 5 bảng tốc độ VIP mới
WorldNuqumorityToken là một dự án hỗ trợ và tái tạo lại những ảnh hưởng của những người
gặp phải thảm họa thiên tai trên khắp thế giới.
Chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng chức năng quyên góp, phát triển nền tảng hỗ trợ của các cơ
quan, hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng, hợp tác với chính phủ để mở các cơ quan địa phương
trong tương lai. chúng tôi mong muốn đóng góp cho xã hội.
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WORLD NUQUMORITY TOKEN
POLICY
Hình ảnh tiêu cực về quyên góp và gây quỹ đã bị xua tan
Với sự phát triển của công nghệ truyền thông thông tin, tiền và tin nhắn có thể được gửi dễ
dàng. Tuy nhiên, sự không tin tưởng của việc gửi tiền để đóng góp và hỗ trợ là quan trọng
hơn tưởng tượng. Đó là lý do tại sao tôi muốn làm cho văn hóa có thể dễ dàng gửi "sự ấm áp"
mà không gian lận bằng cách sử dụng sự minh bạch của công nghệ chuỗi khối chặt chẽ hơn.

Sống một cuộc sống hạnh phúc hơn với mọi người
WNT sẽ làm việc trên sự hỗ trợ gián tiếp. Có nghĩa là WNT sẽ thực hiện những hoạt động hỗ
trợ cuộc sống và những người hỗ trợ giáo dục.
Trong tương lai, những hoạt động này của chúng tôi sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở
nên thịnh vượng hơn.
VIPSTAR token
Khả năng phát triển và phát triển của tiền ảo VIPSTAR đủ mạnh để thúc đẩy tiền ảo sản xuất
trong nước trong tương lai, và sự thống nhất của cộng đồng và nỗ lực hỗ trợ trong trường hợp
thiên tai là hỗ trợ thiên tai và mục tiêu gây quỹ của WNT, một loạt các hỗ trợ gián tiếp Chúng
tôi tin rằng nó phù hợp để thực hiện điều này và chúng tôi quyết định bắt đầu dự án này với
mã thông báo VIPSTAR tiền ảo.

Nhân vật đại diện cho WNT
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WORLD NUQUMORITY TOKEN
How it works
WNT là một nền tảng khi có thiên tai xảy ra,ngay lập tức thu thập thông tin, xác nhận tình
hình thảm họa, thông báo tình hình trên trang WEB · SNS · bằng nền tảng thông báo thiên
tai, Chúng tôi đang phát triển mạng hỗ trợ WNT mà người tham gia có thể được hỗ trợ bằng
cách xem thông tin thiên tai của những người đăng kí bất cứ lúc nào và có thể dễ dàng được
hỗ trợ theo tình huống . Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy các hoạt động quan hệ công
chúng với các tổ chức hành chính, các công ty, xí nghiệp và các tổ chức tư nhân để nhiều
người muốn đăng kí có thể tham gia dễ dàng.

HOẠT ĐỘNG
ỦNG HỘ
Chúng tôi hướng tới phát triển một hệ thống có thể nắm bắt tình hình bằng cách phân phối
tình hình thảm họa bằng nền tảng thông tin thiên tai cá nhân và ngay lập tức có thể cung cấp
hỗ trợ cho khu vực bị thiên tai với công nghệ thanh toán bằng cách sử dụng các đặc tính của
tiền ảo .
MẠNG LƯỚI
WNT không chỉ hỗ trợ khắc phục thảm họa,mà còn hỗ trợ động vật, những động vật hỗ trợ
cuộc sống của người tàn tật người như chó dẫn đường, chó hỗ trợ chăm sóc, chó trợ thính,
cũng như tích cực hỗ trợ lĩnh vực giáo dục. Tôi tin rằng cuộc sống của chúng ta sẽ phong phú
hơn và hạnh phúc hơn bằng cách tạo ra một hệ thống có thể hỗ trợ bằng WNT trong những
hoàn cảnh khác nhau như thế này.
PHƯƠNG THỨC
Ngay cả khi công nghệ thanh toán của tiền ảo là ưu việt, thì hệ thống của bên tiếp nhận hỗ trợ
vẫn còn tồn tại nhưng hiện tại chưa có sẵn. Chúng tôi đang nhắm tới mục tiêu mong muốn
tạo ra một xã hội nơi mọi người có thể dễ dàng trao đổi "sự ấm áp" bằng cách nâng cao nhận
thức, thúc đẩy các hoạt động quan hệ công chúng với các cơ quan hành chính, công ty, xí
nghiệp và các tổ chức tư nhân để họ có thể sử dụng WNT trong cuộc sống thường ngày.
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WORLD NUQUMORITY
TOKEN PLAT
NỀN TẢNG HỖ TRỢ WNT
Chúng tôi sẽ tạo ra một dòng hỗ trợ trôi chảy bởi WNT bằng cách sử dụng hệ thống phát
triển riêng của chúng tôi để hỗ trợ hỗ trợ tái thiết thảm họa và các ứng viên hỗ trợ khác dễ
dàng hơn.
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WORLD NUQUMORITY
TOKEN
NETWORKSYSTEM
CẤU TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN
Hệ thống thông tin thiên tai thu thập thông
tin thảm họa mới nhất, nhanh chóng khắc
phục tình trạng thiên tai và phân phối
thông tin cho SNS, các ứng dụng, trang
web chính thức.
Thu thập thông tin được gửi lên trên
Internet trong trường hợp có thảm họa,
Ngoài hệ thống lựa chọn và phân phối
tin tức có mức độ ưu tiên cao hơn,
chúng tôi còn có "chức năng hỗ trợ sự
ấm áp" có thể hỗ trợ tái thiết thảm hoạ
bởi WNT một cách đơn giản.
Hơn nữa, chúng tôi dự định phát triển
thành một hệ thống đa chức năng bằng
cách cài đặt các chức năng bổ sung phù
hợp với nhu cầu.

Mạng hỗ trợ WNT là một hệ thống cho
phép những người tham gia hỗ trợ thông
qua WNT.
Những người muốn hỗ trợ có thể đăng lên
website và đăng ký theo mẫu có sẵn của
chúng tôi.
※ Chúng tôi đã thiết lập một số điều kiện
để đăng ký. Những người tham gia có thể
tùy chỉnh dựa trên thông tin đã đăng ký.
※Hiện đang được phát triển
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WORLD NUQUMORITY TOKEN
CURRENCY
PHÁT TRIỂN TIỀN TỆ GỐC

ACTIVITY
HỆ THỐNG
WNT đang có kế hoạch áp dụng hệ thống DAG làm đồng tiền riêng của mình để phát triển.
DAG có thể được ghi lại bằng cách liên kết một dữ liệu giao dịch theo một hướng, được gọi
là biểu đồ tuần hoàn theo hướng.Mining là không cần thiết và Không phải trả phí cho mỗi
lần xác nhận giao dịch. Vì DAG giống như người phê duyệt và nhà giao dịch, ngay cả khi
số lượng nhà giao dịch tăng lên, thì tải sẽ không tăng và sự chậm trễ của giao dịch sẽ khó
xảy ra.
Ngoài ra, vì nó thực hiện công việc phê duyệt ngay lập tức, vì độ trễ thời gian nhỏ, tốc độ xử
lý nhanh hơn và quy trình chuyển tiền được thực hiện hiệu quả hơn.

HỆ THỐNG
Mặc dù có thể nói rằng bạn có thể chuyển tiền với một khoản phí nhỏ như một lợi thế lớn của
việc chuyển tiền bằng tiền ảo, tuy nhiên WNT đặt mục tiêu phát triển tiền tệ của riêng mình
với các chức năng không yêu cầu một khoản phí chuyển tiền để quyên góp và hỗ trợ
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WORLD NUQUMORITY TOKEN
ROADMAP
JULY and AUGUST 2018
Phát hành token
Phân phối miễn phí sơ bộ
SEPTEMBER 2018
Cải thiện nhận dạng tên của WNT
WNT support network development
Publish WHITEPAPER
OCTOBER to DECEMBER 2018
Presale
Pháp nhân hóa
Bảng liệt kê về giao dịch ở nước ngoài
Bắt đầu bán với cùng mức 0.00000002 (2sat) như tiền ảo VIPSTAR (VIPS), sử dụng 40%
tổng số lượng phát hành
* Một phần lợi nhuận được liệt kê sẽ được sử dụng để hỗ trợ tiền ảo VPIS.
※ phần còn dư sẽ tiến hành lockup
Thông báo của WNT cho các tổ chức hỗ trợ
Liệt kê trên nhiều sàn giao dịch ở nước ngoài
Cải thiện nhận dạng và giá trị tên WNT
Phát triển nền tảng thông tin thiên tai đã bắt đầu
Bắt đầu phát triển tiền tệ gốc
2019
Nâng cao nhận thức thương hiệu của WNT và tăng cường tính thanh khoản
Liệt kê về các sàn giao dịch lớn ở nước ngoài
Xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện hỗ trợ bằng WNT
Cộng tác với các cơ quan chính phủ
Cải thiện chức năng của hệ thống thông tin thiên tai · Mạng hỗ trợ WNT
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WORLD NUQUMORITY TOKEN
Thông tin token
TÊN：WORLD NUQUMORITY
TOKEN
KÍ HIỆU：WNT
TỔNG CUNG：
20000000000WNT
CONTRACT (VIPS)
985bd366fa0d7e486060cd35d8793
0f26c431d81

Phân bổ WNT
ICO (bán trên sàn giao dịch)...40%
PRESALE...10%
QUẢNG CÁO...15%
TEAM...10%
QŨY HOẠT ĐỘNG...15%
KHÓA...10%

Thông tin chi tiết
Bán ICO trên sàn giao dịch: 40%
Presales: 10%
Chúng tôi sẽ tiến hành 3 lần presale để lấy kinh phí niêm yết sàn giao dịch
Phân phối: 10%
Để nâng cao nhận thức của WNT, sự kiện airdrop whitepaper WNT - 10 Chúng tôi sẽ phân phối nó trên twitter, Discord…
Hoạt động: 10%
Nó được sử dụng cho thù lao của đội ngũ hoạt động và phát triển.
Quỹ hoạt động: 15%
Phát triển tiền tệ gốc, nền tảng hỗ trợ thảm họa.
Chúng tôi sẽ sử dụng nó để phát triển hệ thống mạng hỗ trợ WNT và chi phí PR để cải thiện
khả năng nhận dạng tên của WNT.
Khóa để được hỗ trợ: 10%
Chúng tôi sẽ khóa lại 10% chi phí hỗ trợ tái tạo thảm họa. Nó được sử dụng như tiền hỗ trợ
tùy thuộc vào tình huống khẩn cấp.
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