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monitoring your business now!
Problematyka
Procesy biznesowe są związane z różnymi instancjami, a także
narzędziami technicznymi oraz z doświadczeniem odpowiednich
uczestników. Potrzebne przezroczyste, korzystne i bezpieczne
rozwiązanie na problem realizacji procesów biznesowych, brak też
rozwiązania oszczędzającego czasu i pieniądzy oraz prowadzącego
do celu.

Wizja
• Software i hardware jako optymalizacja procesu biznesowego
• tronbotix Community jako decentralistyczna wymiana biznesowa
• uzasadnienie BOTIX Coin jako gospodarny środek płatniczy
aby umożliwić zalety finansowe dla tronbotix Community

Prognoza tokenów
kryptograficznych
4,5$
2,5$
0,10$
start ICO

Projekt został uruchomiony w roku 2012 przez dewelopera
Ioannis Balasis. W roku 2016 nastąpiło założenie przedsiębiorstwa
B&B IT Marketing GmbH. Odtąd projekt ICO należy do B&B IT
Marketing GmbH.
tronbotix oferuje rozwiązanie w formie oprogramowania na całe
zażądzanie przedsiębiorcze. Opiera się na technologii blockchain,
sztucznej inteligencji oraz technologii Web Dodatkowe
bezpieczeczeństwo oferuje jądro systemu CMS ULTRACODEX,
innymi słowy CMS Web App.
Oprogramowanie tronbotix jest do zdobycia przez serwera mini
Bot Box. Serwer ma rozmiar poręczny, oszczędza prąd, jest
przenośny i bezpieczny.
Dalsza ważna inowacja to tronbotix trade center. Związek tronbotix
Community umożliwia usługi przy pomocy smart contracts i social
services. Oczywiście prywatni użytkownicy mają także swobodę
zameldowania się. BOTIX Coin pełni funkcje bezpiecznej i
decentralistycznej kryptowaluty.

Q4
2020

Q4
2019

Żetony dyponują wysokim potencjałem wzrostu, ponieważ
BOTIX stanowi jeden z czterech elementów
podstawowych.
Pozostałymi żetonami z fazy ICO wspierane są
firmy startup.

• 1. przedsprzedaż 15.06.-30.06.18
(Investor Relations)
• sprzedaż glówna 01.11.-30.11.18 (10% Bonus)
• 500.000.000 TNX (liczba sztuk)
• 300.000.000 TNX (faza ICO) 1TNX= 0,10$

Podiał środków
podatek i prawo

5%5%

zarządzanie
marketing
55%

35%

Plan działań

Technologia Blockchain Wyprodukowane w Niemczech
• technologia smart Blockchain

Software

• tronbotix trade center

Społeczność

• smart contracts
• social services
• sztuczna

inteligencja

• ULTRACODEX

Business-Software
funkcionuje na
wszystkich przyrządach

Q4
2021

Podział i sprzedaż żetonów

To tronbotix

przezroczysta,
bezpieczna,
decentralistyczna

8$

Hardware

Coin

• serwer mini Bot Box
• tronbotix Hardware Ledger
• tronbotix Business Phone

dla klientów
prywatnych i słóżbowych
• wspieranie firm startup
• tronbotix Partner
na lepsze kondycje
• Marketing Support
• decentralistyczna

kryptowaluta
• znaczny potenciał
wzrostu
• opiera się na własnym
Blockchain

2020/9
rozpoczęcie
sprzedazy
Business Phone

2020/2

TNX

Hardware
Ledger

2019/9
wprowadzenie
BOTIX Coin

aktywacja sztucznej
inteligencji

2019/6
2019/6
rozpoczęcie
sprzedazy Bot Box

2019/4
tronbotix trade
center,
Community
rośnie

Utility Token BOTIX (TNX)
Żeton pełni funkcje indywidualnej waluty wewnątrz ekonomicznego
tronbotix ecosystem. Tronbotix trade center umożliwia zdobycie i
oferowanie serwisów przy pomocy żetonu BOTIX

Rozwój
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