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Uma plataforma de negócios educação e investimento - SoerenGelder.com com a sua própria moeda:
SGELDER (símbolo: GELD)
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apresentação:

Desde 1995, em linha desde 2003, muitos Business online e investimentos em start-ups on-line
(facebook, twitter), 2008-2014 em Silicon Valley, Califórnia têm vindo a trabalhar como empregados
virtuais e, desde 2008 ativo com o portal de educação SoerenGelder.com nos países principalmente de
língua alemã com mais de 50.000 seguidores do twitter, 5000 FanpageFans no facebook, cerca de 3.000
Abobezieher no youtube, cerca de 10.000 leitores do boletim de notícias, muitos leitores Blogspot e
Wordpress e gosta nativas no Instagram.
Isso faz com que cerca de 100.000 compradores de língua alemã em muitos anos atividades comercias.
Twitter.com/gelder - desde agosto de 2008
YouTube.com/kopierenundeinfuegen - desde março de 2008
Instagram.com/autorsoerengelder - desde 2012
SoerenGelder.blogspot.com - desde 2009
Desde 2008 SoerenGelder.com traz através de idéias on-line
todos com uma ligação à Internet a oportunidade,
Também on-line para iniciar lucrativo e, portanto, business
para conseguir a liberdade financeira.
Desde cresce a comunidade de pessoas que
ser independente, graças à Internet.
E com a sua própria moeda, o igualmente
está listada na Boersen digitais em 2017
(Ver programação) tem agora também o
por muitos anos de leitores e potenciais clientes
SoerenGelder.com da oportunidade,
para se beneficiar dele.
Porque moedas digitais com modelagem de negócios forte
crescer de forma constante em valor (ver Bitcoin, Ethereum
e muitos outros o dinheiro digital,
que 1,000% vezes previamente cresceu).
Amazon tem nos anos 90 ninguém
levado a sério porque Barnes and Nobles

foi ótimo.
Você sabe que a Amazon agora maior do que Barnes e
Nobres e muitos outros juntos ...
Portanto, parece hoje com dinheiro digital a partir de:
Estes são baseados em cadeia bloco, as indústrias inteiras
vai sacudir. Eu chamo-lhe uma revolução que
em sua infância.
SoerenGelder.com é e continuará independentemente.
Nós conectar com dinheiros digitais SoerenGelder.com no
Bloqueio da cadeia base, a educação, o investimento e as pessoas que
interesse para ele.
Educação é para a saúde é o fator mais importante
para avançar na sociedade. E aqui está
SoerenGelder.com educação financeira muito importante,
porque este não é nas escolas normais
ensinou.
SoerenGelder.com também pode atuar como virtual
Universidade são referidos.
Confucius disse:
Você quer um país para o
Preparar o futuro, então as crianças gosta.
Ele está certo. Mas não só as crianças
precisa o direito da educação.
Da mesma forma, os adultos, porque o desenvolvimento
da nova tecnologia avança rapidamente
frente e para manter uma visão geral
é para muitos através do trabalho, da família
não é possível e outras coisas.
E desde SoerenGelder.com vem para você
causar.
Nós combinamos, informações de pesquisa
e entregar este desde 2008 para o nosso
leitores boletim.
Para manter-se financeiramente informado, particularmente
o dinheiro era digital, porque
fazemos este trabalho para você.

SoerenGelder.com oferece que
Eles são parte dela.
Com este projecto, que cresce de forma constante desde 2008
e será expandido que pudermos a
maior negócio, investimento e
portal de educação financeira em alemão
ser países de língua.

SoerenGelder.com dedicada à:
• um token criptográfico negociáveis digitais (SGELDER (símbolo: GELD) em breve (para o
investimento, a educação financeira e de negócios Sept./Okt 2017) trazem para o bolsas digitais ..
• para permitir que interesses pessoais, a fim não só para melhorar a educação de adultos nacional, mas
para dar, bem como a educação global e, portanto, a possibilidade de indivíduos independentes e ser
livre.
• uso vantagens da tecnologia cadeia bloco.
• transações transparentes para permitir que se baseiam em contratos inteligentes.
• o custo de Mittelmaennern (provedores de pagamento tradicionais) para reduzir ou eliminar
completamente.
• fortalecer a rede moeda-crypto.
• para conectar pessoas e de aumentar o seu nível de educação, a nível global.
• um futuro melhor permitir que as pessoas do planeta.
SoerenGelder.com tem sido ativa desde 2008 no setor e não começar nos próximos meses, como
acontece com muitos outros ICOs (Inicio Oferta Moeda) ou financiamentos multidão caso em que
muitas vezes só é falado pelo modelo de negócio e planejado, mas muitos produtos no futuro não são
criados e, assim, os investidores ficaram desapontados.
Fato: O site Kickstarter.com (plataforma de financiamentos multidão (crowdfunding) popular) tem
apenas 60% das empresas tem investimentos recebidos também criar um produto. A 40% cheio de
empresas não pode produzir ou exigir muito mais do que anos planejadas, mesmo que o objectivo de
investimento foi alcançado.
SoerenGelder.com, portanto, tem um monte de experiência ao longo dos últimos 9 anos
e conhece bem o mercado e avaliar onde os lucros são feitas.
Hoje, muitos não Businesse sobreviver mais de 1-2 anos.

Com 9 anos no negócio de educação, nos vemos
como "veteranos" com uma nova mentalidade.
Os fundos de investimento que receberemos, vamos usar a
a andar progresso global, particularmente no Brasil e países de língua espanhola.
Assim, a igualdade social ser criado, mesmo para pessoas que não têm grandes recursos financeiros
para a educação financeira à sua disposição.
Esta é uma grande oportunidade para envolver todos os detentores de moedas SGELDER sucesso
enquanto ampliar a rede.

grande oportunidade
O sector da educação, em particular a educação financeira digitalmente é consumido durante este
período, principalmente.
As pessoas não gostam longas viagens de carro para eventos, mas também torná-lo em casa laptop / /
telefone celular PC Telemóvel / confortável para fazer pagamentos adicionais.
Porque há webinars e seminários, que são o mesmo off-line e mais de desgaste on-line, os seminários
online são geralmente gratuitos ou custam muito menos como seminários off-line.
Além de compras e mecanismo de busca procura o sector da educação on-line, o que para Netizen é
interessante segue.
E esta formação acontece principalmente à noite e fins de semana, como a maioria da população está
empregada no dia.
Desde 2008 SoerenGelder.com benefícios cria oportunidades educativas que competidores até meses,
às vezes anos mais tarde oferta (por exemplo: Amazon produtos digitais e físicos Educação).
SoerenGelder.com possível pela SGELDER Moeda (coin), símbolo: GELD, você a participar neste
mercado, porque o mais popular do mercado, o mais popular é o SGELDER coin e, portanto, os lucros.
Não só o setor de educação financeira é um mercado lucrativo, como o setor de investimento.
Vale a pena notar que os investidores de modelos tradicionais, tais como seguro de vida, os fundos do
banco de poupança e outros modelos (Riester pensão) quase inteiramente
ter plenamente adoptada. Especialmente a geração mais jovem com menos de 35 anos.
Da mesma forma, gestores de ações e de fundos têm que lutar muito para conseguir novos clientes.
Por quê? Porque as pessoas estão interessadas em moedas digitais e seus modelos de negócios e os
lucros muito mais lucrativas.
E, como você sabe que não estão no negócio pode simplesmente pré-mercado de investimento, porque
você tem que cumprir certas condições.
Com o dinheiro digital que você não precisa de quaisquer condições e também há investimentos
mínimos de 1 milhão euro / dólar, como os fundos de hedge e pré-IPO (pre-listas em bolsas) é
necessário.
O curso assustou de muitos média ordinária investidores Joe.
Mas com ICOs (ofertas iniciais Coin = Primeiro Coin Oferta)) que você tem e
cada / r agora a oportunidade no futuro para investir
e pode este investimento imediatamente após oferta pública digitais
vender. Este é novo e muito lucrativo, descentralizada lá e não regulamentada.

O maior valor, no entanto, muitas vezes não investem através da mera
ea venda rápida do dinheiro digital obtido
mas pela paciência e por manter o dinheiro (moedas).
É convencional que dentro das primeiras horas
fluir milhões de dinheiro digital no novo ICO e ICO
deve, portanto, fechar antes.
Por quê? Porque cada pessoa pode investir nela.
E aqui SoerenGelder.com lugar para você
como um proprietário futuro das moedas SGELDER
essas empresas lucrativas dentro
obter minutos milhões de EUR / USD / BTC / ETH
e terá um futuro lucrativo.
Nota: tem apenas em junho 2017 Coinbase (Como o PayPal, mas pode em Coinbase também ser
comprado Bitcoin e Ethereum) recebeu todos os 1 milhão de novas matrículas. Já em julho
Coinbasepor dia cerca de 30.000 novos cadastros. Eles reconhecem a tendência ... A mesma coisa
aconteceu cerca de 10 anos atrás, com Paypal e você sabe que Paypal tem muitas dezenas de milhões
de correntistas em todo o mundo hoje.
A fim de facilitar a sua entrada em moedas digital, você pode aqui no Coinbase.
quando você menos EUR 100 depósito obtido em Bitcoin imediatamente USD10. Canto inferior direito
no site você pode variar em linguagem "português".
Cerca de 1000 moedas digitais têm um valor de US $ 92 bilhões em junho de 2017
Estes incluem um grande risco, mas também grandes lucros (ex: Bitcoin, Ethereum e muitos outros
mais).
E Moedas SGelder são baseados Ethereum. Ethereum é comercializada pela Bitcoin em 2-em sua
maioria
moeda digital ea Aliança Ethereum pertencem agora a 150 empresas da Fortune 500, empresas de
tecnologia, e muitas start-ups.
Da mesma forma, Snapchat (SNAP) No início de investidores e bilionários como Reichard
Branson está investindo em Millionbetraegen Ethereum.
E desde SGelder-Moedas são baseados-Ethereum, a probabilidade de
Moedas SGelder muito grandes que estas moedas têm um bom futuro brilhante à sua frente,
porque milionários por trás Moedas SGelder, nomeadamente Ethereum, apoiar esta moeda digital.

visão
O objetivo da SoerenGelder.com não é apenas para estabelecer uma instituição financeira alemã, mas
também um carácter internacional.
SoerenGelder.com ganhou experiência no mercado de língua Inglês e já tem feito exatamente como
educação financeira desde o ano de 2008. Especialmente em 2013 e em 2014, como os eventos de
língua Inglês no Brasil / Rio de Janeiro e Suíça / Zurich ocorreu em livros digitais.
Não só o setor de educação financeira, mas também a área de investimentos em dinheiro digital é parte
da visão.
Existem hoje cerca de 1.000 dinheiro digital.
É, como você leu no capítulo anterior,
não apenas para as pessoas ocupadas com muitas distrações
a partir destes muitos fundos digitais apenas o fora mais lucrativo.
SoerenGelder.com faz para os titulares SGELDER moeda.
Para diárias, semanais, mensais novos
o dinheiro digital acrescentou.
Alguns deles sem futuro, outros com um
grande futuro onde SoerenGelder.com conhecido
investir bilionários e para que o novo digitais
apoiar o dinheiro que a possibilidade
um falidos torna praticamente impossível.
Então, podemos conectar as pessoas com o nosso conhecimento.
Somos transparentes como a cadeia bloco, construir sobre
Confiança e acreditar em si e com o associado
valores com estrutura.
Cada transação pode ser rastreado na cadeia de bloco, bem
ter este timestamp o que estes melhor vertrauensweurdiger,
torna mais barato e mais eficiente do que outras transações.
Esta é, portanto, não anónimo, apenas a pessoa por trás
permanece anônimo.
Com a SGELDER - Coin ICO eles podem, assim, o crescimento do digital
fundos e o crescimento da educação financeira participar.

SoerenGelder.com SGELDER (símbolo: GELD) Moedas

A partir de 2017/07/08, 22:00 CET por aproximadamente 1 mês (até 2017/09/06)
o SGELDER acaso - para ganhar moedas.
Não seja demasiado lento se você estiver Moedas SGELDER- graves
deseja obter, porque de acordo com a experiência ICOS tinha que ter
aproximadamente 1h perto porque a consulta é muito grande ea
Transações foram martelado.
Isso pode partir do 2017/07/08, 10:00 CET acontecer só porque
o SGELDER - Coin ICO será então internacionalmente
anunciou.
Você pode encontrar o calendário exacto e o procedimento para a aquisição
as moedas SGELDER aqui:
http://www.SoerenGelder.com/indexZeitplan.html
Você pode adquirir moedas SGELDER o procedimento,
Também é explicado nesta página.
Para SGelder-Coins (símbolo: dinheiro) Resumo Curto obter:
por Paypal admin@soerengelder.com Enviar min EUR 105,00 para
para obter 10.000 moedas SGelder.
para Coinbase.comsair e comprar ETH. Em seguida, clique em "Enviar" para pelo menos 0,01 ETH
o nosso endereço ETH em www.MyEtherWallet.com para enviar:
Para o nosso endereço da conta ETH de 2017/08/07 em nosso site
http://www.SoerenGelder.com/indexICOGerman.html

Enviar com o gás-Limit "200000" e pelo menos 50 Gwei (por este gás de alta-limite, que é de cerca de
0,40 euros, as transações são mais rápidos garantida (em segundos) e não ter que esperar dias)
Ou por Bitcoin menos 0001 BTC na Coinbase.com para

1Gdnci5itEW4Jjmsxmd9npNJGikZfrp4ag

Enviar com o assunto: dinheiro e de e-mail
Dentro de 24-48 horas receberá em suas moedas Sgelder www.MyEtherWallet.com Conta.
Nós também dar longos aos clientes com alta comportamento
(Min. Cerca de 1.000 euros) no passado SoerenGelder.com
produtos adquiridos Moedas SGELDER.
Também obter fãs tweet sobre SGELDER-moedas e / ou
fazer posts do Facebook e / ou posts publicar SGELDER
Moedas pago.
Também obter livre empregados Willie SGELDER - moedas que
este Livro Branco e outras partes do website traduzir.
Se você falar uma língua que você acha que
deve também aparecer em SoerenGelder.com,
contacte Soeren Gelder para Skype:
proprietário do negócio on-line ou enviar
Você enviar um e-mail admin@soerengelder.com

Como é utilizado o / venda de token SGELDER-Coin:
- 50% são para o desenvolvimento de SoerenGelder.com, incluindo o negócio, investimento e
educação financeira.
- 25% para a comercialização
- 15% para mais atividades comercias
- 10% como reserva

Segundo inferior cronograma de SGELDER é - Coin, em seguida, em Setembro / Outubro 2017
estão listados no digital bolsas. Detalhes comunica mais precisas
em e-mail boletins SoerenGelder.com.

horário
Início Oferta Coin (ICO) 7ª inicial de agosto 2017
Coin fim de oferta (ICO) 6º inicial de setembro 2017
Listagem em bolsas, em setembro / outubro 2017

resumo
Educação financeira, de negócios e fundos digitais - investimentos com potencial para o futuro
são os pontos fortes de SoerenGelder.com, em 2008.
Graças bloco-chain - tecnologia, bem como o associado SGELDER-Coin SoerenGelder.com vai ver no
futuro com vários anos Erfahung no novo mercado digital grande negócio, Finanzbildungs- e
oportunidades de investimento, o que você não deve perder.
Bem-vindo à era da cadeia bloco.
/ Contato / Suporte / LinkedIn / Twitter / YouTube / Instagram / Xing / blogger / wordpress / Skype e
muito mais:
http://www.SoerenGelder.com/Kontakt.html

