Các đối tác GS

Kỷ nguyên số mới đã đến
Metaverse cùng MetaMining, MetaTrading, MetaBrokerage, MetaEstates City
development, NFT, MetaMarkets, MetaGaming và hơn thế nữa
Cùng các nhà sáng tạo fintech, những người nổi tiếng cùng chí hướng và Người khổng lồ từ những ngành công nghiệp khác
nhau, ví dụ như Nhà môi giới top 3 thế giới BdSwiss, Vô địch Boxing TG Floyd Mayweather, huyền thoại bóng đá Roberto Carols,
và nhiều người khác nữa.
V.1.0.6 - ENGLISH

KHÁM PHÁ, KIẾM TIỀN & VUI VẺ

Thuyết trình GS Partners > Tuyên bố từ chối trách nhiệm

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
Đây là bài thuyết trình với mục đích giáo dục cộng đồng và thông tin các phần thưởng tiềm năng cho thành viên, độc quyền tại nền tảng
GSpartners.global.
Mọi nỗ lực đã được thực thi để thể hiện chính xác Chương trình Phần thưởng Đối tác GS và các tiềm năng mang lại lợi nhuận của nó. Tất cả thu
nhập và hoặc ví dụ đều phụ thuộc vào các ý tưởng, kỹ thuật, kiến thức, khả năng và thời gian đầu tư vào việc kinh doanh độc lập của bạn.
GS Partners không đảm bảo cho các kết quả từ bất kỳ quyết định nào của bạn liên quan đến việc quảng bá sản phẩm của chúng tôi hay việc kinh
doanh của bạn.
Tất cả ví dụ thu nhập được sử dụng bởi GS Partners không được xem như là thu nhập trung bình. Chúng tôi không phải tư vấn viên tài chính và
chúng tôi không đưa ra lời khuyên tài chính.
GSPartners / GSP / Gold Standard Partners, như được nhắc đến tại gspartners.global, là một tên thương mại của GSB Gold Standard Bank Ltd, số
đăng ký HY00520034 / số giấy phép B2020029, Liên hiệp Comoros - đảo Autonomous của Moheli.
GSB Gold Standard Bank Ltd là một tổ chức phát triển Fintech, Blockchain và Viễn thông cho các dịch vụ không yêu cầu quản lý và cấp phép bắt
buộc của người quản lý Liên hiệp Comoros.
GSB Gold Standard Bank Ltd hiện đang là tổ chức nền tảng Comoros duy nhất áp dụng Tiêu chuẩn Châu Âu (Thuỵ Điển) để ngăn chặn rửa tiền và
tài trợ khủng bố.
GSPartners cung cấp đa dạng các dịch vụ IT và Viễn thông đến các công dân phi Comoro và/hoặc công dân Comoro.
Thêm vào đó, các dịch vụ GSPartners.global không liên quan đến việc công ty nhận tiền fiat từ khách hàng và sẽ không quản lý, cho vay, hay dùng
các tài sản fiat bất kỳ như là USD, EUR, GBP, hay bất kỳ tiền tệ hợp phát nào trong quá trình cung cấp dịch vụ hay sản phẩm trên nền tảng. Bạn có
thể đăng ký làm thành viên phân phối mà không bị bắt buộc phải thực hiện hoạt động phân phối cho các chương trình gspartners.global.
** Lưu ý quan trọng: Tất cả các số liệu tiền fiat chỉ dùng để thể hiện sự tương đương.

Thuyết trình GS Partners > Nội dung

Làm giàu hơn
nhờ vào sự chuyển
giao công nghệ

- Chúng tôi Là Ai
- Sản phẩm
- Hệ sinh thái
- Kế hoạch của chúng tôi

• TBTC: THÔNG TIN TRONG BẢN THUYẾT TRÌNH NÀY KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI TƯ VẤN ĐẦU TƯ, TƯ VẤN TÀI CHÍNH, TƯ VẤN GIAO DỊCH, HAY BẤT KỲ LOẠI TƯ VẤN NÀO, VÀ BẠN NÊN XEM NỘI DUNG LÀ NHƯ VẬY, KHÔNG CÓ GÌ TRONG
BẢN THUYẾT TRÌNH NÀY NÊN ĐƯỢC NHÌN NHẬN LÀ LỜI ĐỀ NGHỊ MUA, BÁN HAY GIỮ CRYPTOCURRENCY.

• Mỗi kết quả sản phẩm không đảm bảo kết quả tương lai, không hoạt động giao dịch nào có thể được đảm bảo
• Mỗi kết quả được rút ra từ sự dự đoán dựa trên các kết quả trước đó như không đảm bảo các kết quả tương lai.

Thuyết trình GS Partners > Công ty

GS Partners

GSPartners được tạo ra với ý định tạo ra cơ hội phát triển và cải
thiện an sinh, thông qua việc đa dạng hóa các cơ hội và hợp tác
với các đối tác chiến lược hàng đầu.

CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

WEB 3.0

METAVERSE

Blockchain là một sổ cái được chia
sẻ, bất biến, tạo điều kiện thuận lợi
cho quá trình ghi lại các giao dịch và
theo dõi tài sản trong một mạng
lưới kinh doanh.

Một cách mới để trải nghiệm WEB
nơi sự kết nối, liên kết và giàu có
đều nằm trong tầm kiểm soát của
bạn.

Một Vũ trụ mới, nơi thực và ảo có
thể hòa làm một, nơi các cơ hội trở
thành một biên giới mới.

Thuyết trình GS Partners > Thị trường

THỊ TRƯỜNG

Công nghệ BLOCKCHAIN

1.57 Tỷ
Giá trị thị trường USD trong 2018 [Statista]

WEB 3.0

1.24 Tỷ
Giá trị thị trường USD trong 2020
[GlobeNewswire]

Tất cả các giá trị thị trường được tính bằng tiền crypto, yêu cầu bằng USD chỉ là báo giá.

METAVERSE

678.8 Tỷ
Giá trị thị trường USD trong 2030
- Dự đoán tương lai - [Grand View Research]

Thuyết trình GS Partners > Lydian.world

LYDIAN.WORLD
Khám phá, Học hỏi & Vui vẻ!
Miền đất số nơi bạn tự định vai trò của mình!
Lấy cảm hứng từ sự phát triển và trưởng thành
không ngừng của thế giới số ảo.
Lydian.World là một trò chơi ảo được sở hữu
một phần
bởi người dùng, để đổi lại sự tham gia và chiến
lược của họ, trò chơi sẽ thưởng lại cho họ bằng
tiền crypto.

Thuyết trình GS Partners > Lydian.world

LYDIAN.WORLD
Khám phá, Học hỏi & Vui vẻ!
Lydian World Metaverse được thiết kế để phát
triển với các công nghệ và xu hướng mới nhất và
sẽ mang đến cho cộng đồng đang phát triển của
chúng tôi khả năng tham gia và nhận lợi ích từ:
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Giao dịch được hỗ trợ với đòn bẩy cao
trên cơ sở giao dịch crypto;
Tác phẩm nghệ thuật NFT;
Ngân hàng số minh bạch;
Xác thực và phân phối tài sản số;
Chứng chỉ Metaverse cho các khả
năng khai thác và giao dịch
Metaverse;
và nhiều nhiều hơn thế.

MAINNET
MASTER NODES

LYDIAN STATERS
STAKING POOL

LIÊN KẾT
LYDIAN.WORLD

CÁC THÀNH PHỐ
LYDIAN.WORLD

CHỢ NFT

APP ĐT
LYDIAN.WORLD

CHỨNG CHỈ
METAVERSE
MÔI GIỚI
GIAO DỊCH
MINING

Thuyết trình GS Partners > Lydian.world

METASTARS

Thuyết trình GS Partners > Đối tác

ĐỐI TÁC

RA MẮT CÔNG TY MÔI GIỚI
TÀI SẢN METAVERSE
BLOCKCHAIN ĐẦU TIÊN
Được hỗ trợ bởi BD SWISS Tech
Partner - 12 năm hoạt động, một
trong 10 nền tảng giao dịch ngoại
hối hàng đầu thế giới, nhà môi giới
toàn cầu, tạo ra hơn 10 tỷ euro khối
lượng giao dịch và môi giới mỗi
ngày, phục vụ 2,5 triệu khách hàng.

METAVERSE THU HÚT
METASTARS
Nhà vô địch thế giới và giành huy
chương olympic FLOYD «TIỀN»
MAYWEATHER, siêu sao bóng đá
thế giới, Roberto Carlos & Michel
Salgado, và nhiều người nữa đã
quảng bá khả năng kỷ nguyên số
mới này.

PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ
METAESTATES
Kiến tạo và xây dựng toàn bộ
thành phố với các Kiến trúc sư,
Nhà thiết kế và Môi giới Bất động
sản hàng đầu, chẳng hạn như
Gotz M Fluck. Nhận thu nhập
MetaEstates cho bạn.

Thuyết trình GS Partners > BDSwiss

GIẤY PHÉP NHÓM

Application
process ongoing

GSPartners hoạt động toàn cầu với Đối tác công nghệ
độc quyền. Tuân thủ là trọng tâm trong kinh doanh
của chúng tôi: chúng tôi hoạt động trông một môi
trường điều tiết cao. Chúng tôi làm nổi bật bản thân
thông qua hoạt động chuẩn mực và chúng tôi ở vị thế
phù hợp để tiếp tục phát triển trong môi trường pháp
lý không ngừng phát triển.
Các đối tác chúng tôi hiện đang hoạt động trong
150 quốc gia toàn cầu trong môi trường có quản lý.

Thuyết trình GS Partners > Khởi đầu

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GS
PARTNERS CỦA BẠN NGAY!
chỉ mất chưa đầy 2 phút
Bạn nhận được:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Học viện Blockchain
28USDT NFT
Mã công dân Metaverse
Giá ưu đãi chỉ dành cho thành viên
Ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho
thành viên
Link giới thiệu
Tham dự chương trình đổi quà

33 USDT HÀNG THÁNG
Bắt đầu quảng bá ngay

Thuyết trình GS Partners > Các chứng chỉ

CHỨNG CHỈ METAVERSE
METACERTIFICATE:
Tới 4.15% giá trị mỗi tuần trên Giá trị Chứng chỉ
Tới 300% qua 18 tháng.
*Nếu Tài khoản được quản lý của MetaBroker vẫn ở mức 33,3% hoặc cao hơn
dựa trên tổng mức nạp trong tài khoản môi giới của bạn.
Một chứng chỉ metaverse Nhiều cơ hội kiếm tiền

TÀI KHOẢN ĐƯỢC QUẢN LÝ
METABROKER:
Giám sát trực tiếp và cập nhật portfolio môi
giới metaverse của bạn.
Nhiều thị trường blockchain.
Môi trường điều tiết.

METATRADING:
Giám sát trực tiếp và cập nhật portfolio môi
giới metaverse của bạn.
Đòn bẩy cao. Lên đến 2000: 1.

METAMINING
APY cao.
Phần thưởng lên đến 800% trong tổng thời
gian khai thác.
Giao thức phát hành thị trường "Chống lũ lụt".

Thông tin nền tảng công ty
GSPartners / GSP / Gold Standard Partners, như được nhắc đến tại gspartners.global, là một tên thương mại của GSB Gold Standard Bank Ltd, số đăng ký HY00520034 / số giấy phép B2020029, Liên hiệp Comoros - đảo Autonomous của Moheli.
GSB Gold Standard Bank Ltd là một tổ chức phát triển Fintech, Blockchain và Viễn thông cho các dịch vụ không yêu cầu quản lý và cấp phép bắt buộc của người quản lý Liên hiệp Comoros.
GSB Gold Standard Bank Ltd hiện đang là tổ chức nền tảng Comoros duy nhất áp dụng Tiêu chuẩn Châu Âu (Thuỵ Điển) để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.
GSPartners cung cấp đa dạng các dịch vụ IT và Viễn thông đến các công dân phi Comoro và/hoặc công dân Comoro.
Thêm vào đó, các dịch vụ GSPartners.global không liên quan đến việc công ty nhận tiền fiat từ khách hàng và sẽ không quản lý, cho vay, hay dùng các tài sản fiat bất kỳ như là USD, EUR, GBP, hay bất kỳ tiền tệ hợp phát nào trong quá trình cung cấp dịch vụ hay sản phẩm trên nền tảng. Bạn có thể đăng ký
như là thành viên phân phối mà không bị bắt buộc phải thực hiện hoạt động phân phối cho các chương trình gspartners.global.
Lưu ý quan trọng: Tất cả các số liệu tiền fiat chỉ dùng để thể hiện sự tương đương.

Thuyết trình GS Partners > Sức mạnh

SỨC MẠNH CỦA CHỨNG CHỈ METAVERSE

Giá trị USDT này có thể được nạp vào tài
khoản MetaMining và tạo tiền điện tử
Metaverse chính thức được gọi là Lydian
stater (LYS) trong thời gian khai thác.
Phần thưởng khai thác (LYS) lên đến 800%
trong thời gian khai thác.
* dành riêng cho MetaCertificate đã mua

Giá trị USDT này được sử dụng như
một phiếu đổi quà để tích lũy quốc
tịch quốc gia ở Lydian.
Giá trị chứng chỉ Metaverse này có
thể đạt hiệu suất lên đến 300%
trong 18 tháng nếu giá trị nạp của
portfolio metabroker bạn là 33,3%
hoặc cao hơn dựa trên mức nạp tối
đa.

Bạn có thể tải Metaverse của
mình độc lập:

✓ Metabrokerage portfolio
✓ Metatrading đòn bẩy cao
✓ Metamining

Thuyết trình GS Partners > Kế hoạch

KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ
Bạn có thể kiếm phần thưởng crypto:
Bitcoin, Ethereum, USDT Tether và
G999.

Chỉ bằng việc quảng bá…

Cung cấp bởi G999main.net

Thuyết trình GS Partners > Kế hoạch

CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG CỘNG ĐỒNG GSP

Trả hoa hồng

Kích hoạt đăng ký thành viên GSP chỉ với 33 USDT mỗi tháng
Và được trả tiền ngay bằng việc giới thiệu của bạn, và của Team bạn
Lên tới 9 cấp độ
Cấp độ 1

15%

Cấp độ 2

5%

Cấp độ 3

4%

Cấp độ 4

4%

Cấp độ 5

4%

Cấp độ 6

4%

Cấp độ 7

4%

Cấp độ 8

4%

Cấp độ 9

6%

33 USDT

1 Giới thiệu Thành viên
Đang hoạt động

2 Giới thiệu Thành viên
Đang hoạt động

3 Giới thiệu Thành viên
Đang hoạt động

Thuyết trình GS Partners > Kế hoạch

33 USDT

TIỀM NĂNG THƯỞNG
ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐẢM BẢO THU NHẬP. ĐÂY LÀ VÍ DỤ VỀ CÁCH THƯỞNG.
KHÔNG PHẢI ĐANG TUYÊN BỐ SẼ CÓ THU NHẬP.

CẤP ĐỘ

SỐ MŨ
TĂNG TRƯỞNG

PHẦN TRĂM
HOA HỒNG

MUA
TRUNG BÌNH

TỔNG
THU NHẬP

HOA HỒNG
KIẾM ĐƯỢC

1

3

15%

$33

$99

$14.85

2

9

5%

$33

$297

$14.85

3

27

4%

$33

$891

$35.64

4

81

4%

$33

$2,673

$106.92

5

243

4%

$33

$8,019

$320.76

6

729

4%

$33

$24,057

$962.28

7

2’187

4%

$33

$72,171

$2,886.84

8

6’561

4%

$33

$216,513

$8,660.52

9

19’683

6%

$33

$649,539

$38,972.34

$974,259

$51,975

TỔNG

29,523

50%

USDT

Thuyết trình GS Partners > Kế hoạch
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CÁCH ĐỂ ĐƯỢC TRẢ TIỀN BẰNG
BTC, ETH, USDT & G999

1. Hoa hồng mua bán

(Hoa hồng trực tiếp)

2. Kế hoạch 9 cấp độ

(Thưởng Unilevel)

3. Thưởng Khởi đầu Nhanh

(Blockstar đang nổi)

4. Thưởng Blockstar Pool

(Thưởng bán lẻ)

5. Blockstar Pool Phù hợp

(Thưởng tài trợ)

6. Thưởng Infinity Pool

(Thưởng lãnh đạo)

7. Thanh toán GSLifestyle

(Mua, Phí & Giao dịch)

Thuyết trình GS Partners > Kế hoạch

THẺ CRYPTO LINH
HOẠT NHẤT THẾ GIỚI
Giới thiệu GS Lifestyle, giải pháp thẻ toàn
cầu mới, độc nhất mà mọi người đã chờ đợi.
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

+

CK Ngân hàng

+

Thẻ Tín dụng / Ghi nợ

+

Tiền Crypto

✓

Có mặt trên 100 nước
Năm tài khoản tiền tệ truyền thống bao gồm
USD, Bảng Anh, Euro, NDT and Yen Nhật
Tỷ giá hối đoái tốt hơn 4-8% so với các ngân hàng thương mại
lớn.
Quản lý tất cả tiền điện tử và tiền tệ truyền thống của bạn trong
một nền tảng đơn giản.
Ví tiền điện tử cá nhân
Thêm tiền vào tài khoản của bạn thông qua chuyển khoản ngân
hàng, thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản tiền điện tử.
Chi tiêu hoặc rút tiền của bạn ở bất kỳ nơi nào chấp nhận thẻ
Mastercard.

Thuyết trình GS Partners > Kế hoạch

GSLIFESTYLE
LÀ TỰ DO
✓

✓
✓
✓
✓

✓

Thẻ chất liệu nhựa, nhôm, thép không gỉ, mạ
vàng và vàng RẮN đều có sẵn.
Hỗ trợ toàn cầu 24/7 bằng nhiều ngôn ngữ
Dịch vụ trợ giúp đặc biệt chuyên nghiệp 24/7
Giảm giá tới 30% cho khách sạn và du lịch.
Tặng thưởng ngay lập tức từ các nhà bán lẻ
thương mại.
Giao nhanh bằng Fedex hoặc DHL.

Thuyết trình GS Partners > Ưu đãi

ƯU ĐÃI HIỆN TẠI
Ngày 7/5/2022 - 1/7/2022 23:59:59 CET

CHỨNG CHỈ
METAVERSE

TÀI KHOẢN ĐƯỢC QUẢN LÝ
METABROKER

Nhận tới 300% trong vòng 18 tháng
GIÁ TRỊ Chứng chỉ Meta của bạn.
Thưởng hàng tuần ở mức 4,15%

Nhận MetaCertificate và nạp ngay để
nhận được 100% tiền thưởng GEUR
trong danh mục MetaBroker của bạn.

* Nếu Tài khoản được quản lý của
MetaBroker vẫn ở mức 33,3% hoặc cao
hơn dựa trên tổng mức nạp tài khoản
môi giới của bạn.

Nhận trước ngày 1 tháng 7: bạn có thể
tận dụng phần thưởng 100% GEUR
phù hợp nếu bạn nạp Portfolio được
quản lý MetaBroker bằng USDT, BTC
hoặc ETH

METATRADING
Giao dịch Đòn bẩy Cao lên đến 2000:
Đòn bẩy 1 bắt đầu từ ngày 1 tháng 7.

Tất cả các chứng chỉ Metaverse được mua trong thời gian khuyến mại ngày 1 tháng 7, đủ điều kiện nhận phần thưởng phù hợp 100% trong GEuro trên số tiền nạp của bạn. Thí dụ
nếu bạn mua chứng chỉ moon hoặc bất kỳ chứng chỉ metaverse nào khác cho đến thời gian khuyến mại ngày 1 tháng 7. Và bạn kích hoạt các chứng chỉ Metaverse này, chẳng hạn như vào năm sau,
tháng 5 năm 2023, bạn sẽ vẫn nhận được phần thưởng phù hợp trong GEuro bất kỳ lúc nào bạn tải danh mục đầu tư Metabrokerage của mình.

METAMINING
Tải MetaCertificate và nạp tiền. Nhận
100% phù hợp về giá trị Chứng chỉ và
giá trị NẠP, sau ngày 1 tháng 7.
Tải MetaMining của bạn với G999
ngay bây giờ và tận dụng giá trị 0,02
USDT cho mỗi G999, cho đến ngày 1
tháng 7 và nhận được tới 800% khi
NẠP, sau khoảng thời gian
metamining được chỉ định.

Thuyết trình GS Partners > Các bước

CÁC BƯỚC BẮT ĐẦU
BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

Đăng ký tài khoản GSPartners miễn
phí bằng liên kết giới thiệu từ thành
viên giới thiệu của bạn.

Trao đổi thông qua nền tảng
GSPartners.global đã chấp nhận tiền
điện tử để lấy một trong các chứng
chỉ Metaverse mà bạn chọn trên trang
điều khiển GSPartners.

Bắt đầy kiếm tiền!

Thêm tiền vào tài khoản GSPartners
của bạn bằng tiền điện tử và kích
hoạt tư cách thành viên GSP của bạn
chỉ với 33 USDT mỗi tháng để nhận
tất cả các lợi ích.

Đặt chứng chỉ Metaverse của bạn vào
một quốc gia bạn chọn trong
Lydian.world Metaverse chỉ bằng
những cú nhấp chuột đơn giản trên
bảng điều khiển GSPartners.
Sau đó, chỉ cần bắt đầu nạp.

Lydian World Metaverse Certificate

Lydian World
Explore, Earn & Have Fun!

Lên đến 300% giá trị của chứng chỉ
Mateverse trong 18 tháng chỉ bằng
cách duy trì hoạt động portfolio
Metatrading của bạn.
Lên đến 50% cho portfolio đầu tư
Metabrokerage của bạn trong 18
tháng (ví dụ rủi ro trung bình).
Lên đến 800% nạp Metamining trong
tổng thời gian khai thác. APY cao, có
sẵn phần thưởng hàng ngày để rút.

Lydian Staters Mining

Compounding Credit for
Trading

Thuyết trình GS Partners > Tuyên bố từ chối trách nhiệm

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
Đây là bài thuyết trình với mục đích giáo dục cộng đồng và thông tin các phần thưởng tiềm năng cho thành viên, độc quyền tại nền tảng
GSpartners.global.
Mọi nỗ lực đã được thực thi để thể hiện chính xác Chương trình Phần thưởng Đối tác GS và các tiềm năng mang lại lợi nhuận của nó. Tất cả thu
nhập và hoặc ví dụ đều phụ thuộc vào các ý tưởng, kỹ thuật, kiến thức, khả năng và thời gian đầu tư vào việc kinh doanh độc lập của bạn.
GS Partners không đảm bảo cho các kết quả từ bất kỳ quyết định nào của bạn liên quan đến việc quảng bá sản phẩm của chúng tôi hay việc kinh
doanh của bạn.
Tất cả ví dụ thu nhập được sử dụng bởi GS Partners không được xem như là thu nhập trung bình. Chúng tôi không phải tư vấn viên tài chính và
chúng tôi không đưa ra lời khuyên tài chính.
GSPartners / GSP / Gold Standard Partners, như được nhắc đến tại gspartners.global, là một tên thương mại của GSB Gold Standard Bank Ltd, số
đăng ký HY00520034 / số giấy phép B2020029, Liên hiệp Comoros - đảo Autonomous của Moheli.
GSB Gold Standard Bank Ltd là một tổ chức phát triển Fintech, Blockchain và Viễn thông cho các dịch vụ không yêu cầu quản lý và cấp phép bắt
buộc của người quản lý Liên hiệp Comoros.
GSB Gold Standard Bank Ltd hiện đang là tổ chức nền tảng Comoros duy nhất áp dụng Tiêu chuẩn Châu Âu (Thuỵ Điển) để ngăn chặn rửa tiền và
tài trợ khủng bố.
GSPartners cung cấp đa dạng các dịch vụ IT và Viễn thông đến các công dân phi Comoro và/hoặc công dân Comoro.
Thêm vào đó, các dịch vụ GSPartners.global không liên quan đến việc công ty nhận tiền fiat từ khách hàng và sẽ không quản lý, cho vay, hay dùng
các tài sản fiat bất kỳ như là USD, EUR, GBP, hay bất kỳ tiền tệ hợp phát nào trong quá trình cung cấp dịch vụ hay sản phẩm trên nền tảng. Bạn có
thể đăng ký làm thành viên phân phối mà không bị bắt buộc phải thực hiện hoạt động phân phối cho các chương trình gspartners.global.
** Lưu ý quan trọng: Tất cả các số liệu tiền fiat chỉ dùng để thể hiện sự tương đương.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
CỘNG ĐỒNG CHÚNG TÔI
GSPARTNERS.GLOBAL

