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Problema

Os processos de negócios de uma empresa estão ligados a diferentes
autoridades, ferramentas técnicas e o know-how dos participantes
individuais. Contudo, a solução para lidar com os processos de
negócios econômica e eficientemente de forma simples, transparente,
segura e que economiza tempo ainda está em falta.

A Visão
• Otimização de software e hardware de processos de negócios
• Comunidade tronbotix como um intercâmbio de negócios
descentralizado
• Estabelecimento da BOTIX Coin como um meio econômico de
pagamento para permitir benefícios financeiros a
Comunidade tronbotix

Este é o tronbotix
O projeto tronbotix foi criado em 2012 pelo desenvolvedor
Ioannis Balasis. Em 2016, foi fundado o B&B Marketing GbmH.
O projeto tronbotix faz parte do B&B Marketing GbmH desde o ICO.
O tronbotix oferece uma solução de software para toda a gestão
do negócio. É baseado na tecnologia de Blockchain, inteligência
artificial e tecnologia da Web. A segurança adicional é dada pelo
núcleo ULTRACODEX da CMS, que é um Web App CMS.
O Software tronbotix está disponível através do Bot Box.
Este mini servidor é prático, economiza energia, móvel e seguro.
O Telefone Comercial tronbotix constitui um hardware adicional.
Seu futuro escritório será compacto, seguro e modificável, já que o
progresso nunca dorme.
Outra inovação importante é o centro comercial tronbotix.
A Comunidade tronbotix permite que os serviços sejam oferecidos
usando contratos inteligentes e serviços sociais. Naturalmente, os
usuários privados também podem integrar. A BOTIX Coin serve como
uma criptomoeda descentralizada e segura.

Tecnologia fabricada na Alemanha
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• Mini servidor Bot Box
• Hardware Ledger do tronbotix
• teléfono de negocio tronbotix

• tronbotix trade center
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• promoção de startups
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Os tokens têm um alto potencial de crescimento,
pois o BOTIX constitui um dos quatro principais elementos
do tronbotix. O software e hardware tronbotix são fatores
importantes para o sucesso econômico do token.
Com os tokens restantes, da fase ICO,
as startups são promovidas.

Distribuição de Tokens
• 1. Pré-Venda 15.06.2018 – 30.06.2018
(Relações com Investidores)
• Venda Principal 01.11.2018 – 30.11.2018
(10% Bonus)
• 500.000.000 TNX (número total)
• 300.000.000 TNX (fase ICO) 1TNX= 0,10$
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Token Utilitário BOTIX (TNX)
O token BOTIX serve como uma moeda própria dentro do
ecossistema econômico do tronbotix. O centro comercial tronbotix
permite que os serviços sejam oferecidos e adquiridos usando o
token BOTIX.
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