GS Partners

Ang Bagong Digital Era ay Narito Na
Metaverse na may MetaMining, MetaTrading, MetaBrokerage, Pagaayos ng
MetaEstates City, NFT, MetaMarkets, MetaGaming at marami pang iba
Itinatampok ang mga fintech innovators, kahanay ng mga kilalang tao at mga Bigatin mula sa iba’t ibang industriya,
Tulad ng nangungunang 3 world Broker BdSwiss, Boxing World champion Floyd Mayweather, football legend Roberto Carols,
at marami pang iba.
V.1.0.6 - FILIPINO

TUMUKLAS, MATUTO AT MAGSAYA
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PAG-UNAWA
Ito ay isang pagtatanghal para sa layunin ng programang pang-edukasyon para sa komunidad at mga miyembro ng potensyal na gantimpala, na
eksklusibong mahahanap sa GSpartners.global platform.
Ang bawat pagsusumikap ay ginawa upang tumpak na katawanin ang GS Partners Rewards Plan at ang potensyal na kita nito. Ang lahat ng mga
halimbawa ng kita o kita ay magdedepende lamang sa mga ideya, pamamaraan, kaalaman, kasanayan at oras na binigay mo sa iyong
independiyenteng negosyo.
Hindi ginagarantiya ng GS Partners ang anumang resulta para sa anumang desisyon
ginagawa mo kaugnay sa pag-promote ng aming mga produkto o ng iyong negosyo. Ang lahat ng mga halimbawa ng kita na ginamit ng GS
Partners ay hindi dapat ituring na mga average na kita.
Hindi kami mga tagapayo sa pananalapi at hindi kami nag-aalok ng payo sa pananalapi.
Ang GSPartners / GSP / Gold Standard Partners, gaya ng nabanggit sa gspartners.global, ay isang trade name ng GSB Gold Standard Bank Ltd,
numero ng rehistrasyon HY00520034 / numero ng lisensya B2020029, Union of the Comoros - Autonomous island ng Moheli.
Ang GSB Gold Standard Bank Ltd ay isang institusyong nagpapaunlad ng Fintech, Blockchain at Telecommunication na nag-aalok ng mga serbisyo
na hindi nangangailangan ng mandatoryong pangangasiwa at paglilisensya ng regulator ng Comoros Union.
Ang GSB Gold Standard Bank Ltd ay kasalukuyang nag-iisang institusyong nakabase sa Comoros na ganap na nagpatibay ng European Standards
(Sweden) upang maiwasan ang money laundering at pagpopondo ng terorismo.
Nagbibigay ang GSPartners ng malawak na hanay ng mga serbisyo ng IT at Telekomunikasyon sa mga hindi taga-Comorian na mamamayan at/o
mga residente.
Bukod pa rito, hindi kinasasangkutan ng mga serbisyo ng GSPartners.global ang kumpanya sa pagtanggap ng anumang fiat money mula sa
kostumer at hindi mamamahala, magpapautang, o gagamit ng anumang fiat asset gaya ng USD, EUR, GBP, o anumang iba pang legal na pera sa
anumang proseso ng mga serbisyo. o mga produktong ibinigay sa platform. Maaari ka ring magparehistro bilang miyembro ng pamamahagi nang
walang anumang obligasyon na simulan ang mga aktibidad sa pamamahagi para sa mga programa ng gspartners.global.
** Mahalagang paunawa: Ang lahat ng mga numero ng fiat currency ay para sa katumbas na oryentasyon ng layunin lamang.
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Palaguin ang iyong
kayamanan
salamat sa pagbabago
ng teknolohiya

- Sino Kami
- Ang Mga Produkto
- Ang Ecosystem
- Ang Aming Plano

• DISCLAIMER: ANG IMPORMASYON NA IBINIGAY SA PRESENTASYON NA ITO AY HINDI NAGBIBIGAY NG PAYO SA INVESTMENT, PAYO SA PANANALAPI, PAYO SA TRADING, O ANUMANG IBA PANG URI NG PAYO, AT DAPAT MO ITURING
ANG ANUMANG NILALAMAN NG GANOON. WALA SA PRESENTASYON NA ITO ANG DAPAT MAG-ALOK NA BUMILI, MAGBENTA O HUMAWAK NG CRYPTOCURRENCY.

• Ang bawat resulta ng produkto ay hindi ginagarantiyahan ang anumang resulta sa hinaharap, ang anumang aktibidad sa pangangalakal ay hindi ginagarantiya.
• Ang bawat resulta ay nagmula sa mga hula ng mga nakaraang resulta at pagsasama-sama ngunit hindi ginagarantiyahan ang anumang mga resulta sa hinaharap.
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GS Partners

Ang GSPartners ay nilikha na may layuning magbigay ng
pagkakataon para sa paglago at pagpapabuti ng personal
kapakanan, sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng mga
pagkakataon at pakikipagtulungan sa mga nangungunang
madiskarteng kasosyo.

TEKNOLOHIYANG
BLOCKCHAIN

WEB 3.0

METAVERSE

Ang Blockchain ay pinagtutulungan,
hindi-mapipigalang ledger na
nagpapadali sa proseso ng pagtatala ng
mga transaksyon at pagsubaybay sa
mga asset sa isang network ng negosyo.

Isang bagong paraan upang maranasan
ang WEB kung saan ang koneksyon,
mga pagkakaugnay, at kayamanan ay
nasa ilalim ng iyong kontrol.

Isang bagong Uniberso kung saan ang
tunay at virtual ay maaaring isabuhay
bilang iisa, kung saan ang mga
pagkakataon ay nagiging bagong
hinaharap.
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ANG MERKADO

TEKNOLOHIYANG
BLOCKCHAIN

WEB 3.0

1.57
Bilyon

1.24
Bilyon

Halaga ng merkado ng USD noong 2018
[Statista]

Halaga ng merkado ng USD noong 2020
[GlobeNewswire]

METAVERSE

678.8
Bilyon
Halaga ng merkado ng USD sa 2030
- Hula sa hinaharap - [Grand View Research]

Ang lahat ng mga halaga ng merkado ay kinakalkula sa mga crypto currency at ang kinakailangan sa USD ay bilang pagprepresyo lamang.
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LYDIAN.WORLD
Tumuklas, Matuto at Magsaya!
Isang digital na lupain kung saan ka magpapasya
ng iyong sariling tungkulin!
Binigyang inspirasyon ng patuloy na ebolusyon at
pagsikat ng digital virtual world.
Ang Lydian.World ay isang virtual na laro na
bahagyang pagmamay-ari rin ng mga user nito, at
bilang kapalit ng kanilang pakikipag-ugnayan at
diskarte, ginagantimpalaan sila ng laro ng
cryptocurrency.
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LYDIAN.WORLD
Tumuklas, Matuto at Magsaya!

Ang Lydian World Metaverse ay idinisenyo upang
umunlad sa mga pinakabagong teknolohiya at mga
nauuso, ganun rin na magbibigay sa ating
lumalagong komunidad ng kakayahang makibahagi
at makakuha ng benepisyo mula sa:
✓

LYDIAN.WORLD
MGA SYUDAD

Tulong sa pangangalakal na may mataas na
leverage sa crypto trading basis;

✓

Paglikha ng Artwork NFT;

✓

Malinaw na digital banking;

✓

Pagpapatunay ng Digital asset at distribusyon

✓

Mga sertipiko ng Metaverse para sa mga
posibilidad ng pagmimina at pangangalakal sa
Metaverse;

✓

MAINNET
MASTER NODES

LYDIAN STATERS
STAKING POOL

LYDIAN.WORLD
MGA KASAPI

NFT
MERKADO

LYDIAN.WORLD
MOBILE APP

METAVERSE
CERTIFICATES
BROKERAGE

at marami pang iba.

PAKIKIPAGPALITAN
PAGMIMINA
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METASTARS
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MGA KASOSYO

PAGLUNSAD NG UNANG
METAVERSE BLOCKCHAIN
ASSET BROKERAGE

UMAAKIT ANG METAVERSE
NG METASTARS

PAG PAPAUNLAD NG MGA
SYUDAD SA METAESTATES

Pinapatakbo ng BD SWISS Tech Partner
– 12 taon, isa sa Top10 forex trading
platform sa mundo, pandaigdigang
broker, na bumubuo ng mahigit 10
Bilyong euros bawat araw sa trade at
brokerage volume, na nagseserbisyo sa
2.5 milyong kostumer.

Ang world boxing champion at olympic
medal winner na si FLOYD «MONEY»
MAYWEATHER, world football superstars,
Roberto Carlos at Michel Salgado, at
marami pang iba ay ipinakilala na itong
bagong oportunidad sa panahon ng
pagigitang digital.

Lumikha at Bumuo ng buong lungsod
kasama ang mga Nangungunang
Arkitekto, Disenyo at Mga Mogul sa Real
Estate, gaya ng Gotz M Fluck. Kunin ang
MetaEstates na kita para sa iyo.

GS Partners Presentation > BDSwiss

MGA LISENSYA NG GRUPO

Application
process ongoing

Nakikipagtulungan ang GSPartners sa buong mundo
kasama ang Exclusive Tech Partners. Ang pagsunod ay
nasa puso ng aming negosyo: nagpapatakbo kami sa
isang lubos na kontroladong pamamahala. Naiiba kami
sa iba sa pamamagitan ng mabuting pag-uugali at
maayos ang posisyon namin upang patuloy na
umunlad sa patuloy na nagbabagong patakaran sa
regulasyon.
Ang aming mga kasosyo ay kasalukuyang
gumagalaw sa higit sa 150 mga bansa sa buong
mundo sa kontroladong pamamahala.
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PAANO ITO GUMAGANA
IREHISTRO ANG IYONG GS
PARTNERS ACCOUNT NGAYON!
Wala pang 2 minuto
Makakatanggap ka ng:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Blockchain Academy
28USDT NFT
Metaverse Citizenship Codes
Special Member Only na Presyo
Special Member Only na Promosyon
Link ng pag-Refer
Makakasali sa Rewards Plan

33 USDT KADA BUWAN
MAGSIMULANG MAG-PROMOTE
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MGA SERTIPIKASYON NG METAVERSE
METACERTIFICATE:
Hanggang 4.15% bawat linggo sa Halaga ng Sertipiko
Hanggang 300% sa loob ng 18 buwan.
*Kung ang MetaBroker Managed Account ay mananatili sa 33.3% o mas
mataas batay sa kabuuang pagkarga sa iyong brokerage account.
Ang isang Sertipikasyon ng Metaverse ay may iba’t ibang
oportunidad

PINANGANGASIWAANG BROKER ACCOUNT:
Live na pagsubaybay at mga update ng iyong
metaverse brokerage portfolio.
Maramihang pagkakalantad sa merkado ng blockchain.
Reguladong kapaligiran.

METATRADING:
Live na pagsubaybay at mga update ng
iyong metaverse brokerage portfolio.
Mataas na Leverage. Hanggang 2000:1.

METAMINING
Mataas na APY.
Hanggang sa 800% na reward sa kabuuang
panahon ng pagmimina.
"Anti-Flood" market release protocol.

Impormasyon sa platform ng kumpanya
Ang GSPartners / GSP / Gold Standard Partners, gaya ng nabanggit sa gspartners.global, ay isang trade name ng GSB Gold Standard Bank Ltd, registration number HY00520034 / license number B2020029, Union of the Comoros - Autonomous island of Moheli. Ang GSB Gold Standard Bank Ltd ay isang institusyong nagpapaunlad ng
Fintech, Blockchain at Telecommunication na nag-aalok ng mga serbisyo na hindi nangangailangan ng mandatoryong pangangasiwa at paglilisensya ng regulator ng Comoros Union. Ang GSB Gold Standard Bank Ltd ay kasalukuyang nag-iisang institusyong nakabase sa Comoros na ganap na nagpatibay ng European Standards
(Sweden) upang maiwasan ang money laundering at pagpopondo ng terorismo. Nagbibigay ang GSPartners ng malawak na hanay ng mga serbisyo ng IT at Telekomunikasyon sa mga hindi taga-Comorian na mamamayan at/o mga residente.
Bukod pa rito, hindi kinasasangkutan ng mga serbisyo ng GSPartners.global ang kumpanya sa pagtanggap ng anumang fiat money mula sa kostumer at hindi mamamahala, magpapautang, o gagamit ng anumang fiat asset gaya ng USD, EUR, GBP, o anumang iba pang legal na pera sa anumang proseso ng mga serbisyo. o mga
produktong ibinigay sa platform, maaari ka ring magparehistro bilang miyembro ng pamamahagi nang walang anumang obligasyon na simulan ang mga aktibidad sa pamamahagi para sa mga programa ng gspartners.global. Hindi kinasasangkutan ng mga serbisyo ng GSPartners.global ang kumpanya sa pagtanggap ng anumang fiat
money mula sa kostumer at hindi mamamahala, magpapaupa ng pautang, o gagamit ng anumang fiat asset gaya ng USD, EUR, GBP, o anumang iba pang legal na pera sa anumang proseso ng mga serbisyo o produkto na ibinigay sa platform, maaari ka ring magparehistro bilang miyembro ng pamamahagi nang walang anumang
obligasyon na simulan ang mga aktibidad sa pamamahagi para sa mga programa ng gspartners.global.
** Mahalagang paunawa
Ang lahat ng nasa itaas na numero ng fiat currency ay para sa katumbas na oryentasyon ng layunin lamang.
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ANG LAKAS NG SERTIPIKASYON SA METAVERSE

Ang halaga ng USDT na ito ay maaaring
ikarga sa MetaMining account, at bumuo
ng opisyal na Metaverse cryptocurrency na
tinatawag na Lydian stater (LYS) sa
panahon ng pagmimina.
Mga reward sa pagmimina (LYS) na
hanggang 800% sa panahon ng
pagmimina.
* para sa MetaCertificate na binili lamang

Ang halagang ito ng USDT ay
ginagamit bilang nakukuhang
voucher para makakuha ng
citizenship sa Lydian.World
Ang halaga ng sertipiko ng
Metaverse na ito ay maaaring
maglaro nang hanggang 300% sa
loob ng 18 buwan kung ang halaga
ng karga ng iyong portfolio sa
metabroker ay 33.3% o mas mataas
batay sa max na karga.

Pwede mong indipendyenteng
karaghan ang iyong Metamining:

✓ Metabrokerage portfolio 

✓ Metatrading mataas na leverage

✓ Metamining
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ANG EPEKTIBONG PLAN
Maari kang kumita ng Crypto Rewards Sa:
Bitcoin, Ethereum, USDT Tether at
G999.

Sa pagpo-promote lang ng mga:

Pinatatakbo ng G999main.net

GS Partners Presentation > Plan

GSP REWARD PLAN SA KOMUNIDAD

Pagbabayad Komisyon

Mag-activate ng GSP Membership Subscription sa halagang 33 USDT Bawat Buwan
Lamang.
At Mabayaran Agad Sa Iyong Mga Referral, At Sa Mga Referral ng Iyong Koponan
Hanggang 9 na Level ang Sakop

Level 1

15%

Level 2

5%

Level 3

4%

Level 4

4%

Level 5

4%

Level 6

4%

Level 7

4%

Level 8

4%

Level 9

6%

1 Aktibong Member
Referral

2 Aktibong Member
Referrals

3 Aktibong Member
Referrals

33 USDT
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33 USDT

POTENSYAL NA REWARD
HINDI ITO GARANTIYA NG KITA. ITO AY ISANG HALIMBAWA LAMANG KUNG PAANO GUMAGANA ANG MGA REWARD.
WALANG PAGKUHA NG KITA ANG GINAGAWA.

LEVELS

EKSPONENSYAL NA PORSYENTE NG KATAMTAMANG KABUUANG KINITANG
TUBO
KOMISYON
PAGBILI
KITA
KOMISYON

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

MGA TOTAL

29,523

50%

USDT
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7

PARAAN PARA MABAYARAN SA
BTC, ETH, USDT AT G999

1. Komisyon sa Retail

(Direktang Komisyon)

2. 9 Level Pay Plan

(Unilevel Bonus)

3. Mabilis na Panimulang Bonus

(Rising Blockstar)

4. Blockstar Pool Bonus

(Retailers Bonus)

5. Blockstar Pool Match

(Sponsor Bonus)

6. Infinity Pool Bonus

(Leadership Bonus)

7. Pagbabayad sa GSLifestyle

(Pagbili, Barayin at Transaksyon)
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PINAKA FLEXIBLE
CRYPTO CARD SA
BUONG MUNDO
Ipinapakilala ang GS Lifestyle, ang bago,
natatanging solusyon sa pandaigdigang
card na hinihintay ng lahat.
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

+

Lipat sa Bangko

+

Credit / Debit Card

+

Crypto Proceeds

Available sa 100+ na bansa
Limang tradisyunal na currency kasama ang
US dollar, British Pound, Euro, Chinese yuan at Japanese Yen
4-8% mas mahusay na currency exchange rate kaysa sa mga
high street bank.
Pamahalaan ang lahat ng iyong crypto at tradisyonal na mga
pera sa loob ng isang simpleng platform.
Personal na indibidwal na crypto wallet
Magdagdag ng mga pondo sa iyong account sa pamamagitan
ng bank transfer, credit / debit card, o crypto transfer.
Gastusin o kunin ang iyong mga pondo kahit saan tinatanggap
ang Mastercard.
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GSLIFESTYLE
ANG KALAYAAN
✓

✓

✓
✓

✓

✓

Eksklusibong plastik, aluminyo. stainless steel,
gold-plated at SOLID gold card ang meron.
24/7 na pandaigdigang suporta sa maraming
wika
24/7 Propesyonal na Concierge na serbisyo
Hanggang sa 30% na diskwento sa mga hotel at
travel.
Mabilis na reward mula sa mga high street
retailer.
Mabilis na paghahatid Fedex o DHL.
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KASALUKUYANG PROMOSYON
MAYO 7TH 2022 – HULYO 1ST 2022 23:59:59 CET

SERTIPIKASYON SA
METAVERSE

METABROKER
MANAGED ACCOUNT

Makakuha ng hanggang 300% sa loob
ng 18 buwan sa VALUE ng iyong
MetaCertificate. Lingguhang
Gantimpala sa 4.15%

Kumuha ng MetaCertificate at kargahan
ito ngayon, para makakuha ng bonus na
GEUR na 100% sa iyong MetaBroker
portfolio.

*Kung ang MetaBroker Managed
Account ay mananatili sa 33.3% o mas
mataas na karga batay sa kabuuang
pagkarga ng iyong brokerage account.

Kunin ito bago ang ika-1 ng Hulyo:
maaari mong samantalahin ang 100%
GEUR matching bonus kung
kakargahan mo ang iyong MetaBroker
Managed Portfolio sa USDT, BTC o ETH

METATRADING
High Leverage Trading hanggang
2000:1 leverage simula sa ika-1 ng Hulyo.

Lahat ng Metaverse certificate na binili sa panahon ng promosyon hanggang ika-1 ng Hulyo, ay kwalipikado sa 100% matching bonus sa GEuro sa halaga ng iyong karga. Halimbawa
kung bumili ka ng moon certificate o anumang iba pang sertipiko ng metaverse hanggang sa panahon ng promosyon ng Hulyo 1. at papaganahin mo ang mga Sertipikasyon ng Metaverse na ito,
halimbawa sa susunod na taon May 2023,matatanggap mo pa rin anumang oras na kargahan mo ang iyong Metabrokerage portfolio ng matching bonus sa GEuro.

METAMINING
Kumuha ng MetaCertificate at
kargahan ito ngayon, para makakuha
ng bonus na GEUR na 100% sa iyong
MetaBroker portfolio.
Kunin ito bago ang ika-1 ng Hulyo:
maaari mong samantalahin ang 100%
GEUR matching bonus kung
kakargahan mo ang iyong MetaBroker
Managed Portfolio sa USDT, BTC o ETH
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MGA PANIMULANG HAKBANG
HAKBANG 1

HAKBANG 2

HAKBANG 3

Magrehistro ng libreng GSPartners
account gamit ang referral link mula sa
iyong nagpapakilalang miyembro.

Palitan sa pamamagitan ng
GSPartners.global platform na tinanggap
na mga cryptocurrencies para sa
sertipikasyon ng Metaverse na iyong
pinili sa iyong GSPartners dashboard.

Simulan ang Kumita! Hanggang 300%
sa halaga ng sertipiko ng Mateverse sa
loob ng 18 buwan sa pamamagitan ng
pagpapanatiling aktibo ng iyong
portfolio ng Metatrading.
Hanggang 50% sa iyong Metabrokerage
portfolio sa loob ng 18 buwan
(halimbawa ng medium risk).
Hanggang 800% sa Metamining load sa
kabuuang panahon ng pagmimina.
Mataas na APY, May arawang reward na
maaaring ma-withdraw.

Pondohan ang iyong GSPartners
account gamit ang crypto at
paganahin ang iyong GSP membership
sa 33 USDT lamang kada buwan para
matanggap ang lahat ng benepisyo.

Ilagay ang iyong sertipikasyon ng
Metaverse sa piniling bansa sa loob ng
Lydian.world Metaverse sa pamamagitan
ng simpleng pag-click sa iyong
GSPartners dashboard.
Pagkatapos ay simulan lamang ng
kargahan ito.

Lydian World Metaverse Certificate

Lydian World
Explore, Earn & Have Fun!

Lydian Staters Mining

Compounding Credit for
Trading
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PAG-UNAWA
Ito ay isang pagtatanghal para sa layunin ng programang pang-edukasyon para sa komunidad at mga miyembro ng potensyal na gantimpala, na eksklusibong
mahahanap sa GSpartners.global platform.
Ang bawat pagsusumikap ay ginawa upang tumpak na katawanin ang GS Partners Rewards Plan at ang potensyal na kita nito. Ang lahat ng mga halimbawa ng
kita o kita ay magdedepende lamang sa mga ideya, pamamaraan, kaalaman, kasanayan at oras na binigay mo sa iyong independiyenteng negosyo.
Hindi ginagarantiya ng GS Partners ang anumang resulta para sa anumang desisyon
ginagawa mo kaugnay sa pag-promote ng aming mga produkto o ng iyong negosyo. Ang lahat ng mga halimbawa ng kita na ginamit ng GS Partners ay hindi
dapat ituring na mga average na kita.
Hindi kami mga tagapayo sa pananalapi at hindi kami nag-aalok ng payo sa pananalapi.
Ang GSPartners / GSP / Gold Standard Partners, gaya ng nabanggit sa gspartners.global, ay isang trade name ng GSB Gold Standard Bank Ltd, numero ng
rehistrasyon HY00520034 / numero ng lisensya B2020029, Union of the Comoros - Autonomous island ng Moheli.
Ang GSB Gold Standard Bank Ltd ay isang institusyong nagpapaunlad ng Fintech, Blockchain at Telecommunication na nag-aalok ng mga serbisyo na hindi
nangangailangan ng mandatoryong pangangasiwa at paglilisensya ng regulator ng Comoros Union.
Ang GSB Gold Standard Bank Ltd ay kasalukuyang nag-iisang institusyong nakabase sa Comoros na ganap na nagpatibay ng European Standards (Sweden)
upang maiwasan ang money laundering at pagpopondo ng terorismo.
Nagbibigay ang GSPartners ng malawak na hanay ng mga serbisyo ng IT at Telekomunikasyon sa mga hindi taga-Comorian na mamamayan at/o mga residente.
Bukod pa rito, hindi kinasasangkutan ng mga serbisyo ng GSPartners.global ang kumpanya sa pagtanggap ng anumang fiat money mula sa kostumer at hindi
mamamahala, magpapautang, o gagamit ng anumang fiat asset gaya ng USD, EUR, GBP, o anumang iba pang legal na pera sa anumang proseso ng mga
serbisyo. o mga produktong ibinigay sa platform. Maaari ka ring magparehistro bilang miyembro ng pamamahagi nang walang anumang obligasyon na simulan
ang mga aktibidad sa pamamahagi para sa mga programa ng gspartners.global.
** Mahalagang paunawa: Ang lahat ng mga numero ng fiat currency ay para sa katumbas na oryentasyon ng layunin lamang.

MALIGAYANG PAGDATING SA AMING

KOMUNIDAD
GSPARTNERS.GLOBAL

