
Dispondo de inovadoras fintech, celebridades alinhadas e gigantes de diferentes indústrias, tais como a corretora top 3 mundial 
BdSwiss, o campeão mundial de boxe Floyd Mayweather, a lenda do futebol Roberto Carols, e muitas mais..

EXPLORE, GANHE E DIVIRTA-SE

GS Partners

A Nova Era Digital está aqui
Metaverse com MetaMining, MetaTrading, MetaBrokerage, MetaEstates City 

development, NFT, MetaMarkets, MetaGaming e muito mais 

V.1.0.6 - PORTUGUÊS



Apresentação GS Partners > Isenção de responsabilidade

Esta é uma apresentação para fins educacionais para a comunidade e potenciais recompensas dos membros, exclusivamente disponível na 
plataforma GSpartners.global.  

Foram feitos todos os esforços para representar com precisão o Plano de Recompensas dos Parceiros da GS e o seu potencial de rendimento. 
Todos os ganhos ou exemplos de rendimentos dependerão unicamente das ideias, técnicas, conhecimentos, competências e tempo 

investido, no seu negócio independente. 

A GS Partners não garante quaisquer resultados por quaisquer decisões 
que faz em relação à promoção dos nossos produtos ou do seu negócio.  

 
Nenhum dos exemplos de rendimento utilizados pela GS Partners devem ser considerados ganhos médios. 

Não somos consultores financeiros e não estamos a oferecer aconselhamento financeiro. 

GSPartners / GSP / Gold Standard Partners, como referido em gspartners.global, é um nome comercial da GSB Gold Standard Bank Ltd, 
número de registo HY00520034 / número de licença B2020029, União das Comores - Ilha Autónoma de Moheli.  

O GSB Gold Standard Bank Ltd é uma instituição de desenvolvimento de fintech, Blockchain e telecomunicações que oferece serviços que 
não requerem uma supervisão obrigatória e licenciamento do regulador da União das Comores.  

O GSB Gold Standard Bank Ltd é atualmente a única instituição baseada em Comores que adotou plenamente as Normas Europeias (Suécia) 
para impedir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.  

A GSPartners fornece uma vasta gama de serviços de TI e telecomunicações a cidadãos não-comorianos e/ou residentes. 

Além disso, os serviços GSPartners.global não envolvem a empresa que recebe qualquer dinheiro fiduciário do cliente e não gere, arrenda o 
empréstimo, ou utilize quaisquer ativos fiduciários como USD, EUR, GBP ou qualquer outra moeda legal em qualquer processo dos serviços 

ou produtos fornecidos na plataforma. Também pode registar-se como membro de distribuição sem qualquer obrigação de iniciar atividades 
de distribuição para programas gspartners.global. 

** Aviso importante: Todos os valores de moeda fiduciária servem apenas para propósitos de orientação.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE



- Quem Somos 
- Os Produtos 
- O Ecossistema 
- O nosso Plano

• ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESTA APRESENTAÇÃO NÃO CONSTITUEM ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTO, ACONSELHAMENTO FINANCEIRO, ACONSELHAMENTO COMERCIAL OU 
QUALQUER OUTRO TIPO DE ACONSELHAMENTO, E DEVE TRATAR QUALQUER CONTEÚDO COMO TAL. NADA NESTA APRESENTAÇÃO DEVE SER TOMADO COMO UMA OFERTA PARA COMPRAR, VENDER OU DETER UMA 
CRIPTOMOEDA.  

• O resultado do produto não garante qualquer resultado futuro, não está garantida garantida qualquer atividade comercial.  

• Todos os resultados derivam de previsões de resultados passados e composição, mas não garantem quaisquer resultados futuros.  

Apresentação GS Partners > Conteúdos

Melhore o seu  
património  
graças à mudança 
de tecnologia



A GSPartners foi criada com a intenção de proporcionar uma 
oportunidade de crescimento e melhoria do bem-estar das  
pessoas, através da diversificação de oportunidades e 
colaboração com os principais parceiros estratégicos.

TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

Blockchain é um livro-razão 
partilhado e imutável que facilita o 

processo de gravação de transações 
e rastreio de ativos numa rede de 

negócios. 

WEB 3.0

Uma nova forma de experimentar a 
WEB onde a conexão, interligações 
e riqueza estão sob o seu controlo.

METAVERSO

Um novo Universo onde o real e o 
virtual podem ser vividos como um 

só, onde as oportunidades se 
tornam uma nova fronteira.

Apresentação GS Partners > Empresa

GS Partners



O MERCADO

TECNOLOGIA BLOCKCHAIN WEB 3.0 METAVERSO 

1,57 
Biliões
USD - Valor de Mercado em 2018 [Statista] USD  -Valor de Mercado em 2020 

[GlobeNewswire]
USD - Valor de Mercado em 2030 
- Previsão futura - [Pesquisa Grand View]

Apresentação GS Partners > Mercado

1,24 
Biliões

678,8 
Biliões

Todos os valores de mercado são calculados em criptomoedas e a exigência em USD é apenas como cotação.



LYDIAN.WORLD

Apresentação GS Partners > Lydian.World

Explore, Aprenda e Divirta-se!
Uma terra digital onde você decide o 
seu próprio papel!  
Inspirado na evolução e maturação 
contínua do mundo virtual digital. 
 
Lydian.World é um jogo virtual que 
pertence parcialmente  
aos seus utilizadores, Lydian.World é um 
jogo virtual que pertence parcialmente 
aos seus utilizadores, que em troca do seu 
envolvimento e estratégia, o jogo 
recompensa-os de volta em 
criptomoedas.



LYDIAN.WORLD

Apresentação GS Partners > Lydian.World

O Metaverso Lydian World é projetado para 
evoluir com as mais recentes tecnologias e 
tendências e vai dar à nossa comunidade em 
crescimento a capacidade de participar e 
beneficiar de:
✓ Negociação assistida com elevada 

alavancagem na base de negociação de 
criptomoedas; 

✓ Criação de obras de arte NFT; 
✓ Banca digital transparente; 
✓ Autenticação e distribuição de ativos 

digitais; 
✓ Certificados Metaverso para as 

possibilidades de mineração e 
negociação no Metaverso; 

✓ e muito mais.

MAINNET 
MASTER NODES 

LYDIAN STATERS 
STAKING POOL 

LYDIAN.WORLD 
AFILIADOS 

NFT 
MARKETPLACE 

LYDIAN.WORLD 
 APP MÓVEL 

LYDIAN.WORLD 
CIDADES 

Explore, Aprenda e Divirta-se!

CERTIFICADOS 
METAVERSO

MINERAÇÃO

NEGOCIAÇÃO

CORRETAGEM



METASTARS
Apresentação GS Partners > Lydian.World



LANÇAMENTO DA PRIMEIRA 
CORRETAGEM DE ATIVOS DE 

BLOCKCHAIN METAVERSE
Powered by BD SWISS Tech Partner - 
uma das 10 maiores plataformas de 
negociação forex do mundo, com 12 anos 
de idade, broker mundial, gerando mais 
de 10 biliões de euros por dia em volume 
de comércio e corretagem, servindo 2,5 
milhões de clientes.

METAVERSE ATRAI 
METASTARS

Campeão mundial de boxe e 
vencedor de medalhas olímpicas 
FLOYD «MONEY» MAYWEATHER, 
estrelas do futebol mundial, 
Roberto Carlos E Michel Salgado, e 
muitos outros promovem esta nova 
oportunidade da era digital.

METAESTATES 
DESENVOLVIMENTO DA 

CIDADE
Criar e Construir cidades inteiras 
com arquitetos de topo, designers 
e magnatas imobiliários, como 
Gotz M Fluck. Faça os seus 
MetaEstates ganhar por si.

Apresentação GS Partners > Parcerias

AS PARCERIAS



A GSPartners trabalha em todo o mundo com 
Parceiros de Tecnologia Exclusivos. A conformidade 
está no centro do nosso negócio: operamos num 
ambiente altamente regulado. Diferenciamo-nos 
através de uma boa conduta e estamos bem 
posicionados para continuar a prosperar num 
ambiente regulamentar em constante evolução. 

Os nossos parceiros operam atualmente em mais de 
150 países em todo o mundo em ambiente 
regulamentado.A
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Apresentação GS Partners > BDSwiss

LICENÇAS DE GRUPO



REGISTE JÁ A SUA CONTA 
GS PARTNERS! 
Em menos de 2 minutos

✓ Academia Blockchain 
✓ 28USDT NFT 
✓ Códigos de Cidadania Metaverso 
✓ Preços Só para Membros Especiais 
✓ Promoções Só para Membros Especiais 
✓ Link de Referência 
✓ Participação no Plano de Recompensas

Apresentação GS Partners > Início

COMO FUNCIONA

33 USDT MENSALMENTE

Recebe:

COMECE A PROMOVER



Apresentação GS Partners > Certificados

METACERTIFICADO: 
Até 4,15% por semana no Valor do Certificado 

Até 300% em 18 meses. 

*Se a Conta Gerida pelo MetaBroker permanecer a 33,3% ou mais  
com base na totalidade da sua conta de corretagem.
Um certificado Metaverso Múltiplas oportunidades de rendimento

CONTA GERIDA PELO METABROKER 
Monitorização ao vivo e atualizações do seu 

portfólio de corretagem metaverse. 
Exposição múltipla ao mercado de blockchain. 

Ambiente regulado.

METATRADING: 
Monitorização ao vivo e atualizações do seu 

portfólio de corretagem metaverse. 
Alta Alavancagem. Até 2000:1.

METAMINING 
ApYs altos. 

Até 800% de recompensas durante o período total de 
mineração. 

Protocolo de lançamento do mercado "Anti-Inundação".

CERTIFICADOS METAVERSO

Informação sobre a plataforma da empresa 
GSPartners / GSP / Gold Standard Partners, como referido em GSPartners.global, é um nome comercial da GSB Gold Standard Bank Ltd, número de registo HY00520034 / número de licença B2020029, União das Comores - Ilha Autónoma de Moheli. O GSB Gold Standard Bank Ltd é uma instituição de 
desenvolvimento de fintech, Blockchain e telecomunicações que oferece serviços que não requerem uma supervisão obrigatória e licenciamento do regulador da União das Comores. O GSB Gold Standard Bank Ltd é atualmente a única instituição baseada em Comores que adotou plenamente as Normas 
Europeias (Suécia) para impedir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. A GSPartners fornece uma vasta gama de serviços de TI e telecomunicações a cidadãos não-comorianos e/ou residentes. 
Além disso, os serviços GSPartners.global não envolvem a empresa que recebe qualquer dinheiro fiduciário do cliente e não irá gerir, arrendar empréstimos, ou usar quaisquer ativos fiduciários como USD, EUR, GBP, ou qualquer outra moeda legal em qualquer processo dos serviços ou produtos fornecidos 
na plataforma, você também pode registrar-se como membro de distribuição sem qualquer obrigação de iniciar atividades de distribuição em programas GSPartners.global. Os serviços GSPartners.global não envolvem que a empresa receba qualquer dinheiro fiduciário do cliente e não gere, arrenda, ou 
utilize quaisquer ativos fiduciários como USD, EUR, GBP, ou qualquer outra moeda legal em qualquer processo dos serviços ou produtos fornecidos na plataforma, você também pode registrar-se como membro de distribuição sem qualquer obrigação de iniciar atividades de distribuição em programas 
GSPartners.global. 
** Aviso importante 
Todos os valores de moeda fiduciária acima referidos são apenas para a orientação.



Apresentação GS Partners > Poder

Este valor USDT é usado como um 
voucher reembolsável para 
acumular cidadanias nacionais em 
Lydian.World 
 
Este valor do certificado Metaverse 
pode ter um desempenho até 300% 
durante 18 meses se o valor de 
carteira do seu metabroker for 33,3% 
ou superior com base na 
capacidade máxima.

Este valor USDT pode ser carregado numa 
conta MetaMining, e criar uma 
criptomoeda oficial Metaverse chamada 
Lydian stater (LYS) durante o período de 
mineração. 
Recompensas de mineração (LYS) até 800% 
durante o período. 
*específico do MetaCertificate adquirido

CERTIFICADO DE PODER DO METAVERSO

Pode carregar o seu Metaverse de 
forma independente: 

✓  Portefólio metabrokerage  
✓  Metatrading de alta alavancagem 
✓  Metamining



UM PLANO EFICAZ
Você pode ganhar Crypto Rewards em: 
Bitcoin, Ethereum, USDT Tether e 
G999.

Só por promover...

Apresentação GS Partners > Plano

Powered by G999main.net



Ativar uma Subscrição de Membro SPG por apenas 33 USDT por mês 
E ser pago instantaneamente nas suas referências, e nas referências da sua equipa 
Até 9 Níveis
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Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Nível 6

Nível 7

Nível 8

Nível 9

15%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

6%

1 Referência de Membros Ativos

2 Referências de Membros Ativos

3 Referências de Membros Ativos

Apresentação GS Partners > Plano

PLANO DE RECOMPENSA 
COMUNITÁRIA GSP 33 USDT



ISTO NÃO É UMA GARANTIA DE RENDIMENTO.  É APENAS UM EXEMPLO DE COMO AS RECOMPENSAS FUNCIONAM.   
NÃO ESTÃO A SER FEITAS AFIRMAÇÕES DE RENDIMENTOS.

1 3 15% $33 $14.85$99

NÍVEIS EXPONENCIAL  
CRESCIMENTO

COMISSÃO  
PERCENTAGEM

COMPRA  
MÉDIA

COMISSÃO 
GANHA

TOTAL 
RECEITAS

2 9

3 27

4 81

5 243

6 729

7 2’187

8 6’561

9

$33 $14.85$297

$33 $35.64$891

$33 $106.92$2,673

$33 $320.76$8,019

$33 $962.28$24,057

$33 $2,886.84$72,171

$33 $8,660.52$216,513

$33 $38,972.34$649,53919’683

TOTAIS 29,523

5%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

6%

50% $51,975$974,259

Apresentação GS Partners > Plano

RECOMPENSA POTENCIAL33 USDT

USDT



1. Comissões de Retalho 
2. Plano de Pagamento Nível 9 
3. Bónus de Início Rápido 
4. Bónus Blockstar Pool 
5. Jogo Blockstar Pool 
6. Bónus Infinity Pool  
7. Pagamentos GSLifestyle

(Comissão Direta) 
(Bónus uninível) 
(Rising Blockstar) 
(Bónus dos retalhistas) 
(Bónus de patrocinador) 
(Bónus de liderança) 
(Compra, Comissões e Transações)

Apresentação GS Partners > Plano

FORMAS DE SER PAGO EM 
BTC, ETH, USDT & G9997



Apresentação GS Partners > Plano

✓ Disponível em mais de 100 países 
✓ Cinco contas monetárias tradicionais, incluindo 
✓ USD, Libra Britânica, Euro, Yuan Chinês e Iene Japonês 
✓ 4-8% melhores taxas de câmbio do que os bancos de rua. 
✓ Gira todas as suas criptomoedas e moedas tradicionais dentro 

de uma plataforma simples. 
✓ Carteiras de cripto individuais pessoais 
✓ Adicione fundos à sua conta através de transferência 

bancária, cartão de crédito/débito ou transferência de 
criptomoedas. 

✓ Gaste ou retire os seus fundos em qualquer lugar que aceite 
Mastercard.

+ Transferência 
Bancária

+ Cartão de 
Crédito / Débito

+ Receitas 
Cripto

Apresentando o GS Lifestyle, a nova e única 
solução global de cartões que todos 
esperavam.

O CARTÃO CRIPTO 
MAIS FLEXÍVEL DO 
MUNDO



Apresentação GS Partners > Plano

✓ Plástico exclusivo, alumínio. cartões de ouro em 
aço inoxidável, banhados a ouro e sólidos 
disponíveis. 

✓ Apoio global 24/7 em multi-línguas 
✓ Serviços de Concierge Profissional 24/7 
✓ Até 30% de desconto em hotéis e viagens. 
✓ Recompensas instantâneas em retalhistas de rua. 
✓ Entrega rápida pela Fedex ou DHL.

GSLIFESTYLE 
É LIBERDADE



7 DE MAIO 2022 - 1 DE JULHO 2022 23:59:59 CET 

CERTIFICADO 
METAVERSO

CONTA GERIDA PELO 
METABROKER

METATRADING METAMINING

Apresentação GS Partners > Promos

Obtenha até 300% ao longo de 18 
meses sobre o valor do seu 
MetaCertificate. Recompensas 
Semanais de 4,15% 
  

*Se a Conta Gerida pelo MetaBroker 
permanecer a 33,3% ou mais  
com base na totalidade da sua 
conta de corretagem.

Obtenha um MetaCertificate e 
carregue-o agora, de forma a obter 
um bónus GEUR de 100% no seu 
portfólio MetaBroker.  

Obtê-lo antes de 1 de julho: pode 
aproveitar o bónus de 
correspondência 100% GEUR se 
carregar o seu Portefólio MetaBroker 
com USDT, BTC ou ETH

Negociação de Alta Alavancagem até 
2000:1 alavancagem a partir de 1 de 
Julho. 

Carregue um MetaCertificado e 
carregue-o. Receba uma 
correspondência de 100% sobre o 
valor de Certificado e LOAD, após 1 de 
julho.  
Carregue o seu MetaMining com o 
G999 agora, e aproveite o valor de 
0,02 USDT por G999, até ao dia 1 de 
julho e receba até 800%, sobre o 
carregamento, após o período de 
mineração designado. 

PROMOÇÕES ATUAIS

Todos os certificados Metaverse que são adquiridos durante o período promocional 1 de julho, qualificam-se em bónus 100% correspondentes em GEuro sobre o seu valor de carregamento. Exemplo  
se comprar um certificado moon ou qualquer outro certificado de metaverso até ao período promocional de 1 de julho e ativar estes certificados Metaverse, por exemplo, no próximo ano, em maio de 
2023, ainda receberá sempre que carregar o seu portfólio Metabrokerage o bónus correspondente em GEuro. 



Apresentação GS Partners > Passos

Registe uma conta GSPartners 
gratuita usando o link de referência 
do seu membro introdutor. 

Financie a sua conta GSPartners 
com crypto e ative a sua adesão ao 
GSP por apenas 33 USDT por mês 
para receber todos os benefícios.

Troque através da plataforma 
GSPartners.global as criptomoedas 
aceites por um dos certificados 
Metaverse da sua escolha no seu 
painel de instrumentos GSPartners. 

Coloque o seu certificado Metaverse 
num país à escolha dentro do 
Metaverso Lydian.world com simples 
cliques no seu painel de instrumentos 
GSPartners. 
Então, basta começar a carregá-lo.

Comece a ganhar! 
 
Até 300% sobre o valor do certificado 
Mateverse ao longo de 18 meses 
apenas mantendo o seu portfólio 
Metatrading ativo.  
Até 50% no seu portfólio 
Metabrokerage durante os 18 meses 
(exemplo de risco médio). 
Até 800 % do carregamento de 
metamining durante o período total 
de mineração. APY's Altos, 
recompensas diárias disponíveis 
para retirada. 

Mineração de Staters Lydian 
Crédito Composto para 

Negociação 

Lydian World  
Explore, Ganhe e divirta-se! Certificado Metaverso Lydian World 

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3

PASSOS INICIAIS



Apresentação GS Partners > Isenção de responsabilidade

Esta é uma apresentação para fins educacionais para a comunidade e potenciais recompensas dos membros, exclusivamente disponível na 
plataforma GSpartners.global.  

Foram feitos todos os esforços para representar com precisão o Plano de Recompensas dos Parceiros da GS e o seu potencial de rendimento. 
Todos os ganhos ou exemplos de rendimentos dependerão unicamente das ideias, técnicas, conhecimentos, competências e tempo 

investido, no seu negócio independente. 

A GS Partners não garante quaisquer resultados por quaisquer decisões 
que faz em relação à promoção dos nossos produtos ou do seu negócio.  

 
Nenhum dos exemplos de rendimento utilizados pela GS Partners devem ser considerados ganhos médios. 

Não somos consultores financeiros e não estamos a oferecer aconselhamento financeiro. 

GSPartners / GSP / Gold Standard Partners, como referido em gspartners.global, é um nome comercial da GSB Gold Standard Bank Ltd, 
número de registo HY00520034 / número de licença B2020029, União das Comores - Ilha Autónoma de Moheli.  

O GSB Gold Standard Bank Ltd é uma instituição de desenvolvimento de fintech, Blockchain e telecomunicações que oferece serviços que 
não requerem uma supervisão obrigatória e licenciamento do regulador da União das Comores.  

O GSB Gold Standard Bank Ltd é atualmente a única instituição baseada em Comores que adotou plenamente as Normas Europeias (Suécia) 
para impedir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.  

A GSPartners fornece uma vasta gama de serviços de TI e telecomunicações a cidadãos não-comorianos e/ou residentes. 

Além disso, os serviços GSPartners.global não envolvem a empresa que recebe qualquer dinheiro fiduciário do cliente e não gere, arrenda o 
empréstimo, ou utilize quaisquer ativos fiduciários como USD, EUR, GBP ou qualquer outra moeda legal em qualquer processo dos serviços 

ou produtos fornecidos na plataforma. Também pode registar-se como membro de distribuição sem qualquer obrigação de iniciar atividades 
de distribuição para programas gspartners.global. 

** Aviso importante: Todos os valores de moeda fiduciária servem apenas para propósitos de orientação.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE



BEM-VINDO À NOSSA  
COMUNIDADE

GSPARTNERS.GLOBAL


