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Abstrak
Bitmair Equities Financial LLC bertujuan untuk menyatukan bagian-bagian ekonomi crypto, yang akan menjadi sistem
keuangan yang lebih adil, dapat diakses, efisien, dan transparan yang dimungkinkan oleh cryptocurrency

revolusi. Bitmair Equities Financial LLC diciptakan untuk menghidupkan gagasan radikal bahwa siapa pun
harus mengirimkan dan mencapai kebebasan finansial dengan cepat dan aman. Bitmair memberikan and
platform yang mudah digunakan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses pasar cryptocurrency yang lebih luas. Selain itu,

Bitmair menggunakan teknologi mutakhir seperti ML untuk mendapatkan hasil yang lebih luar biasa.

BitmairEkuitas Keuangan LLC
Bitmair Equities Financial LLC adalah pelacak cerdas dan platform perdagangan kripto analitik di seluruh dunia dengan
database kripto terbesar. BITMAIR Equities Financial LLC juga menyediakan investor institusi dan ritel dengan
data pasar dan harga yang real-time, berkualitas tinggi, dapat diandalkan. Kami menawarkan perspektif yang lengkap dan holistik tentang

pasar cryptocurrency sebagai pemasok data pasar. Selain data transaksi bitcoin, pesan buku
data, blockchain, data historis, data sosial, laporan, audit, ulasan crypto, dan rangkaian cryptocurrency
indeks, kami juga menyediakan data pasar cryptocurrency. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan transparansi di sektor
perdagangan cryptocurrency. Kami Berdagang dalam Pasangan Mata Uang, Komoditas, Perdagangan Kripto, Indeks, Obligasi, dan
Perbendaharaan, pendanaan ICO, dan IEO. Semua perdagangan dilakukan menggunakan mekanisme PAMM dan Pembelajaran mesin
untuk mendapatkan keuntungan yang akurat dan dapat diandalkan pada transaksi.

Tentang CEO
Tn. Keith Dalton, CEO Bitmair Equities Financial LLC, menetapkan dan mengembangkan arah
strategis untuk perusahaan dan portofolio penawarannya sambil memelihara kekuatan
tim kepemimpinan untuk mendorong pelaksanaannya. Tuan Keith Dalton telah melakukan perjalanan jauh

bersama Bitmair Equities Financial LLC yang memungkinkannya mendapatkan wawasan tentang

pasar yang terbaik dan memenuhi kebutuhan klien yang sesuai. Dalam hal pendapatan,
BITMAIR Equities Financial LLC adalah perusahaan perdagangan cryptocurrency terbesar di dunia,
menghasilkan lebih dari miliaran penjualan tahunan. Apalagi menurutnya (CEO), sudah terlambat

untuk menempatkan pepatah kriptografi "jin" kembali ke dalam botol saat ini.

Misi

Penglihatan

Sebagai pelopor dalam sistem perdagangan online untuk investor individu,

Semua yang kami lakukan membuktikan betapa dinamisnya BITMAIR,

BITMAIR termasuk yang pertama. Dengan lebih dari satu dekade keahlian, kami

dari investasi berkelanjutan kami hingga klien kami yang berkelanjutan

telah berkembang menjadi layanan keuangan online terkemuka

perpanjangan indeks cryptocurrency kami. Tujuan kami adalah untuk

perusahaan yang fokus melayani investor dan trader dengan

terus melayani kepentingan terbaik klien kami dan

pengalaman cerdas teknologi yang luar biasa didukung oleh

terus menyediakan perdagangan aset digital terbesar

dukungan profesional yang berdedikasi.

pengalaman di pasar.

1. Pasangan Mata Uang
Kemampuan untuk memetakan lintasan keuangan Anda disediakan oleh BITMAIR.com,
terlepas dari apakah Anda seorang pedagang berpengalaman atau pemula crypto. Ada
semakin banyak pasangan mata uang kripto yang tersedia untuk Anda investasikan, sebagai

serta sejumlah alat dan layanan untuk membantu Anda memaksimalkan investasi Anda
potensi saat Anda memperluas portofolio Anda.

2. Komoditas
Dari sudut pandang investor, perdagangan komoditas hanyalah proses pembelian dan
penjualan sumber daya mentah ini untuk keuntungan atau risiko lindung nilai. Tidak semua

ribuan cryptocurrency tersedia di setiap bursa. BITMAIR.com adalah
solusi investasi cryptocurrency teratas untuk institusi dari semua ukuran, menawarkan
semuanya mulai dari perdagangan bebas hingga akun white-glove yang dipersonalisasi
pengelolaan. Semua pasar kami memiliki likuiditas yang signifikan dan harga yang wajar, memungkinkan
Anda untuk mencapai tujuan investasi Anda dengan cepat dan percaya diri menggunakan

program afiliasi kami.

Apa?
Penawaran Bitmair?

3. Perdagangan kripto
Selain menawarkan tingkat keamanan tertinggi yang tersedia di pasar, berbagai alternatif
pendanaan mata uang kripto dan fiat kami memberi Anda kemampuan untuk
perdagangan dari lokasi manapun di dunia. Selain itu, Anda dapat mulai menghasilkan dengan
Crypto Trade hanya dengan mengaktifkan paket Anda yang sesuai hanya dalam beberapa menit
menit setelah membuat akun BITMAIR. Jadi mulailah sekarang dengan mendaftar untuk satu.

4. Indeks
Semua indeks dan kurs spot real-time kami akurat hingga detik, dan diperbarui setiap
detik di semua sumber data kami.
Indikator dan kurs spot dikumpulkan dari data buku pesanan dari dunia
pertukaran cryptocurrency terkemuka, menyediakan pengguna dengan komprehensif dan

harga real-time dari permintaan agregat untuk cryptocurrency tertentu. Mereka
memungkinkan pengguna untuk memberi label portofolio, mengelola risiko, dan melakukannya dengan kemungkinan paling
kecil untuk dimanipulasi.

Apa?
Penawaran Bitmair?

5. Obligasi dan perbendaharaan
BITMAIR.com berkomitmen untuk menyediakan biaya minimal dan berbagai pilihan pendanaan
digital dan fiat untuk membantu Anda mendapatkan hasil maksimal dari cryptocurrency Anda

investasi. Akibatnya, sekarang lebih mudah untuk melakukan perdagangan kripto dari
di mana saja di dunia, berkat pendanaan yang cepat dan fleksibel. BITMAIR.com Berjangka

Kontrak didukung oleh Tarif Referensi dan Harga Penyelesaian kami, dihitung
menggunakan data transaksi dari beberapa bursa cryptocurrency dan diperbarui sekali
sehari, setiap hari sepanjang tahun.

6. Pendanaan ICO dan IEO
Investasi mata uang virtual atau penawaran koin awal (ICO) berbahaya. Dalam waktu
singkat, nilai mata uang dapat bergerak jauh. Nilai dari
cryptocurrency dan penawaran koin awal (ICO) ditentukan oleh mereka
popularitas pada waktu tertentu, yang dapat ditentukan oleh faktor-faktor seperti:
jumlah orang yang menggunakannya. Pada platform IEO yang berkembang pesat,
BITMAIR.com telah mencapai pertumbuhan dan kesuksesan yang signifikan.

Apa?
Penawaran Bitmair?

•

Perusahaan hukum - Bitmair Equity Finance adalah organisasi investasi resmi
tergabung dan diatur di Amerika Serikat.

•

Dukungan Terbaik - Tim dukungan CRM Kelas Dunia kami siap untuk mengatasi masalah apa pun dan
menemukan solusi terbaik untuk membantu klien kami melalui dukungan obrolan langsung 24/7 dan

Platform media sosial.

Mengapa

Memilih
Kita?

•

Transparansi - Perdagangan kami menjamin keuntungan Anda dengan menyediakan transparansi lengkap
untuk mencapai kepercayaan dan keyakinan untuk membuat keputusan yang sangat baik.

•

Panel Kontrol Aman - Situs web kami menggunakan panel kontrol yang aman untuk memantau dan
melindungi akun Anda setiap saat dengan nyaman.

•

Penarikan Cepat - Layanan penarikan cepat dimungkinkan dalam waktu 24 jam setelah
permintaan ditempatkan—layanan penarikan cepat dimungkinkan sesuai kenyamanan Anda jika
ketidakpastian.

•

Akses Global - Bitmair.com dapat diakses dari sudut manapun di dunia. Milikmu
dashboard dapat login dari mana saja tanpa batasan apapun, bahkan dari smartphone Anda.

Keuntungan dari

Berdagang Dengan

Bitmair

• Pembukaan Akun Mudah

• Beberapa Produk Perdagangan

•

•

Dukungan Pelanggan yang Dipersonalisasi

• Biaya Transaksi Minimal

•

Dukungan Pelanggan Langsung

• Manfaat

• Banyak Bonus

•

• Penarikan Mudah

Tidak ada perantara

Likuiditas Tinggi

Testimonial
Salah satu momen Bitmair yang paling berdampak adalah

Dari tahun 2013, setelah berhenti bekerja di Industri, saya pindah ke

bagaimana Anda menangani Crypto dan Forex. Anda menunjukkan

industri MLM untuk mencari perusahaan yang menawarkan (1)

kekuatan pengujian pengguna dalam membentuk fitur

kompensasi yang adil, (2) pendidikan (3) kesehatan dan kesejahteraan

peta jalan. Upaya Anda meningkatkan kemungkinan

semua dalam satu rumah. Dan Coba tebak? .. . Pada Tahun 2021, a

bahwa kami memuaskan dan menyenangkan pengguna. saya menghargai

pintu besar dan efektif telah terbuka bagi saya dan

Layanan Pelanggan disediakan. Saya ingin melihat Anda melakukan

seluruh dunia! Bitamir Equity Finance pastilah tempat bagi saya dan

lebih dari ini. Terima kasih atas dukungannya.

Anda untuk pensiun, tempat untuk menulis ulang sejarah.

Billy Sinclair

Charlie Rogers

Testimonial
Halo teman-teman, saya menghargai pekerjaan Anda. Cara Anda

Tidak mengherankan, ini adalah salah satu

meningkatkan nilai uang kami yang Menakjubkan dengan produk Anda dan

perusahaan terbaik yang pernah saya temui... Anda

paket. Saya telah menggunakan Bitmair Equity Finance untuk yang terakhir

perjuangan keuangan bisa segera berakhir. Anda

tahun, dan setelah online, saya juga merujuknya ke teman-teman saya, dan

harus mempercayai Bitmair Equity Finance, dan saya yakin

keluarga saya sekarang juga mendapatkan keuntungan. Ini adalah 100% di seluruh dunia

Anda tidak akan menyesalinya. Berkat ini luar biasa

Peluang kepemilikan Bisnis Mandiri. Banyak yang telah mengubah cara

platform dan tim mereka, kalian luar biasa dan

hidup mereka melakukan Bitmair. Terima kasih dan yang terbaik

tambahan yang bagus untuk ini

keberuntungan. - Ryan Stanley

perusahaan. - Callum Turnbull

Ryan Stanley

panggilan pengganggu

Kompensasi Rencana

Bintang
Investasi Minimal - $100

Investasi Maks - $15.000

Profesional

Eksekutif

Investasi Minimal - $15.001

Investasi Minimal - $50,001

Investasi Maks - $50,000

Investasi Maksimum - di atas

ROI - 0,75% - 1,5%

ROI – 1,5% - 2,25%

Rujukan - 7%

Rujukan - 8%

Rujukan - 10%

Bonus Pencocokan - 9%

Bonus Pencocokan - 9%

Bonus Pencocokan - 9%

Pembatasan - $2500

Pembatasan - $5000

Pembatasan - $7500

ROI% - 200%

ROI% - 200%

ROI – 2,25% - 3%

ROI% - 200%

Dompet Dagang - Setiap Minggu

Bonus Kepemimpinan - Senin sampai Jumat

Dompet Afiliasi -Senin sampai Jumat

Penarikan Minimum -$20
Biaya Penarikan -8%
Waktu Penarikan –09.:00– 14:00 (UTC – 05:00) waktu berbasis AS

Penarikan

Perunggu

Bisnis Kiri yang Diperlukan : $ 20000
Bisnis Kanan yang Diperlukan : $ 20000
Setelah Tercapai, Anda akan mendapatkan $ 500 di Dompet
Bitmair Dan jam tangan Apple seri 6.

Perak
Bisnis Kiri yang Diperlukan: $ 50000
Bisnis Kanan yang Diperlukan: $ 50000
Setelah Dicapai, Anda akan mendapatkan $1.000 dalam
Dompet Bitmair Dan Iphone 13 pro Baru.

Emas
Bisnis Kiri yang Diperlukan : $ 150000
Bisnis Kanan yang Diperlukan : $ 150000
Setelah Dicapai, Anda akan mendapatkan $2.500 di Dompet
Bitmair Dan Macbook pro terbaru yang Baru.

Peringkat

Platinum
Bisnis Kiri yang Diperlukan : $ 300000
Bisnis Kanan yang Diperlukan : $ 300000

Setelah Dicapai, Anda akan mendapatkan $4,000 di
Dompet Bitmair Dan Sportsbike baru senilai $3500.

berlian
Bisnis Kiri yang Diperlukan : $ 500000
Bisnis Kanan yang Diperlukan : $ 500000
Setelah Dicapai, Anda akan mendapatkan $ 7.000 di Dompet
Bitmair Dan mobil sport baru.

Kekal
Bisnis Kiri yang Diperlukan: $ 1000000
Bisnis Kanan yang Diperlukan: $ 1000000
Setelah Tercapai, Anda akan mendapatkan $10.000 di Dompet Bitmair,

3% kepemilikan saham di Perusahaan, dan 10H/11N Europe Trip untuk 5 orang
dengan semua biaya ditanggung.

Peringkat

Pengelola - 15 rujukan langsung aktif - 1%

Manajer senior - 40 rujukan langsung aktif - 1,5%
Direktur - 100 rujukan langsung aktif - 2%

Wakil Presiden - 250 rujukan langsung aktif - 3%
Presiden - 500 rujukan langsung aktif - 5%
Ketua - 1000 rujukan langsung aktif - 10%

Kepemimpinan

Pencapaian
Bonus

Peta jalan
Desember 2019

Oktober 2020

curah pendapat ide untuk meluncurkan sebuah

Penelitian & Ide - Hak

platform tempat investor dari semua

Ide bisnis terbentuk setelah

di seluruh dunia dapat mengalami

riset pasar yang luas.

layanan kelas dunia dari platform kami

Maret 2020
Perencanaan dan Tim formasi dengan
para ahli industri untuk menyediakan
layanan terbaik untuk klien kami.

Februari 2021

Persiapan kertas putih dengan
tujuan memberikan yang terbaik
layanan dan ikuti semua persyaratan hukum untuk

menjadi platform yang menakjubkan untuk

pengguna di seluruh dunia.

Peta jalan
Juni 2022

Agustus 2021

Domain Dipesan dan Pengembangan

Peluncuran yang sukses dari

dimulai untuk web kelas dunia

platform setelah pengujian dan

pengalaman.

debug.

Segera akan datang

Oktober 2021

Acara Peluncuran Mega Resmi di Dubai

dengan perwakilan dari seluruh
bola dunia

November 2022

Peluncuran pertukaran dan ICO di
pasar.

Presiden CEO Pendiri
Keith Dalton

Wakil Pendiri Co – Presiden
Jinanne West
Dia telah menjadi aset yang mendalam untuk pengembangan perusahaan secara keseluruhan. Kami

Tuan Keith Dalton adalah seorang ahli ketika

bangga memiliki intelektual seperti itu di antara kami. Dia adalah pakar industri dengan

pembicaraan adalah tentang Perdagangan digital dan

Teknologi. Dia memiliki
ide tentang Forex dan
on line
Dalton

jual beli. Tuan Keith
telah memberikan semua miliknya

dedikasi dalam menjadikan Bitmair tempat yang
ideal bagi para pedagang untuk berinvestasi. Dia
telah menjadi aset yang mendalam untuk
pengembangan keseluruhan bagi perusahaan. Kami

Bangga memiliki seperti itu
intelektual di antara kita.

Pengembangan SDM & Budaya

Christina Granados

Ia berperan penting dalam mengelola personalia atau people management di perusahaan dan
menjaga lingkungan yang sehat dalam organisasi. Dia
Tujuan utamanya adalah untuk membentuk dan menggunakan tenaga kerja yang mampu dan

termotivasi, untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajer dan Admin
Bart Holzer
Dia cepat dan akurat memproses dana
internal dan eksternal rendah Seluruh
departemen akun i
dijaga olehnya dan dia bertanggung
jawab untuk memberikan yang terbaik
Dukungan CRM untuk klien kami.

Programmer
Christian Bottorff
Dia memimpin tim teknis dan bertindak
sebagai pengejar kemajuan untuk melakukan
sesi penyerangan secara keseluruhan dan
antarmuka yang ramah pengguna di . kami

peron.

Kepala Perdagangan dan Keuangan

Tj Hampton

Dia mengembangkan metodologinya
bersama dengan pengembangan tim dan
memiliki agenda waktu untuk memesan
relibale dan sound prof-nya menggunakan
teknologi dan data yang tersedia.

Facebook -Bitmair
Instagram-bitmairef
Pinterest -bitmair
Indonesia -bitmair

Youtube -Bitmair Equities Financial LLC
Sedang-bitmair

Hubungi kami

Terima kasihAnda

