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Não há dúvida de que os ativos digitais têm tido um crescimento
notável nos últimos anos. Inspirado pelo incrível crescimento do
Bitcoin e do Ethereum, o campo do cripto só tem continuado a se
expandir. Além das ofertas iniciais de moedas (ICOs), existem agora
muitos novos tipos de produtos de investimento em blockchain,
desde finanças descentralizadas até fichas não fungíveis (NFTs).
Muitos entusiastas da moeda digital acreditam que estes ativos
digitais poderiam mudar radicalmente as sociedades e a forma como
conduzimos os negócios em todo o mundo. Nós também acreditamos!

Intro

Nossa
empresa
A Ventures Finance foi formada por um
pequeno equipe de pessoas muito
motivadas com ampla experiência em
gestão de ativos, engenharia de
software, e criptomoeda.
Nosso objetivo é trazer a criptografia
para a abertura aos investidores latinoamericanos, empreendedores, e até
mesmo investidores experientes que
são novos neste setor econômico.
Venture conosco!
¡Venture conosco!
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Nosso mundo está mudando e está
mudando rapidamente. A
velocidade com que os ativos cripto
estão tomando conta é um
indicador muito claro de que as
instituições financeiras tradicionais
não podem mais segurar o forte tão
bem e que outras necessidades
financeiras estão surgindo e
precisam ser atendidas.
Da mesma forma, o mundo enfrenta
uma crescente necessidade de
derrubar fronteiras, em busca de
uma completa inclusão social e
financeira.
A tecnologia de blockchain tem o
que precisa para tratar de cada uma
dessas questões.

É apenas uma questão de tempo
até que os ativos cripto encontrem
definitivamente um caminho para
nossas vidas, moldando-os para
melhor, com o crescimento
econômico e a inclusão em mente.
Milhões de pessoas terão agora em
mente a oportunidade de investir,
enviar dinheiro através das
fronteiras, estaca, emprestar,
minerar, fornecer liquidez e
participar em uma ampla gama de
atividades que nosso sistema
financeiro obsoleto nunca foi
projetado para apoiar.
Bem-vindo a Quarta Revolução
Industrial!

Bolsa, Uso e
Segurança
Com mais de 500 bolsas de criptomoedas em todo o mundo, 5000
ativos de cripto de mercado de $2.4T, é um desafio procurar por as
melhores alternativas, às vezes as mais seguras do mercado.
Como usar sua conta bancária para transferir dinheiro para as bolsas
cripto, e para resgatar seus fundos em caso de necessidade. Como
proteger suas contas dos hackers. Como mover seus ativos cripto
para uma carteira fria. Como fazer um pedido da maneira correta,
para obter descontos em suas taxas. Essas são apenas algumas
perguntas que você pode fazer a si mesmo, e nós podemos ajudálo a encontrar as respostas.
Passamos por isso, com alguns anos de experiência, e vimos as
mesmas questões que você terá dificuldade de entender, e para
administrar. E esta mesma experiência, queremos compartilhar com
você. Portanto, você pode ter acesso total à ampla gama de
produtos disponíveis, obter uma boa execução, e gerenciar seus
riscos.

Tipos de Ativos Cripto
As criptomoedas podem ser divididas em categorias com base em
como elas são destinados a serem utilizados e sua capacidade de
resolver problemas do mundo real.
Nosso objetivo é trabalhar com você na criação de um portfólio
diversificado que se concentra em alguns dos projetos mais
promissores com o maior ROI.
Algumas dessas categorias são:
Pagamentos: São ativos cripto que podem ser considerados
como dinheiro digital, operados por uma rede distribuída de
computadores que utilizam software de blockchain. Em alguns
casos, a idéia é completar com fiat money, em outros casos,
substituindo os antigos sistemas legados de pagamentos e
remessas.
Infraestrutura: Alguns projetos buscam criar plataformas nas
quais outros ativos cripto possam ser criados e
desenvolvidos. É o caso de Ethereum, Solana, Polkadot e
outros. O Ethereum deu origem a aplicações descentralizadas
ou dapps, que estão perturbando os setores de finanças
(DeFi), artes, jogos e tecnologia.

Financeiro: Há também projetos que facilita a bolsa e a negociação
de ativos. É o caso de bolsas descentralizadas e swaps como dydx,
uniswap, sushiswap e outros. Projetos mais complexos incluem a
criação de mercado, empréstimos e formas de conectar novos
projetos com investidores.
Serviço: O serviço de criptomoeda geralmente oferece uma variedade
de ferramentas para o gerenciamento de dados pessoais ou
empresariais sobre a blockchain. Alguns serviços de ativos cripto
trabalham para fornecer seus usuários com identidades digitais e a
capacidade de vincular os registros indivíduais desde o mundo real até
a blockchain.
Mídia e entretenimento: Estes são projetos que ajudaram a integrar

o uso e a distribuição de fichas em jogos, redes sociais,
navegadores de internet, etc. A idéia por trás deles é geralmente
recompensar os usuários pelo conteúdo criado, níveis alcançados
em um jogo, apostas, etc. Eles também têm se mostrado bemsucedidos no financiamento de jogos, eventos e mundos virtuais.
DLocal de Valor: Apesar de sua volatilidade, Bitcoin e alguns outros
ativos podem ser considerados alguns dos mais importantes locais
de valor no espaço criptográfico, devido à sua oferta limitada e à
falta de manipulação por parte dos bancos centrais.

Lucre com seus ativos
Uma vez de posse de seus bens criptográficos, há muitas estratégias
que você pode adotar para lucrar com eles. Aqui estão algumas
maneiras de maximizar seu ROI
HODL: Um termo usado em criptografia, que significa segurar seus
bens. A detenção a longo prazo tem sido historicamente uma boa
estratégia para bons projetos criptográficos que têm utilidade e bom
potencial
Staking: Refere-se ao ato de colocar uma garantia para servir como
prova da vontade de um usuário de participar do projeto e assumir
riscos. Seu interesse financeiro no sucesso contínuo do protocolo a
ser apoiado é um indicador de que as ações do staker são de boa-fé
para a network. Alguns protocolos nativamente exigem staking para
provar a participação de um usuário e funções financeiras, enquanto
outros utilizam o staking como uma forma de secar a oferta circulante
para impulsionar o preço.
Yield Farming: Embora de natureza semelhante ao staking, yield
farming refere-se mais exclusivamente ao fornecimento de liquidez a
um DeFi em troca de rendimento. Farmers são aqueles que procuram
ativamente o maior rendimento de seus ativos, girando aos arredores
para maximizar seus retornos.
Mineração de Liquidez: Este é um subconjunto da agricultura de
rendimento descrito acima. A principal diferença é que os
fornecedores de liquidez são recompensados não apenas com
receita de taxas, mas também o token nativo da plataforma de
liquidez.

Nossos clientes
Nossa plataforma é projetada especificamente tanto para
empresários como para investidores que combinam com um ou
mais dos seguintes perfis de investimento
Pessoas de alta idoneidade, dispostas a investir em ativos
criptograficos, mas não têm o conhecimento para fazer por
conta própria, incluindo assistência às aberturas de uma conta
em um ou mais bolsas.
IInvestidores que desejam ter uma assessoria ativa sobre
moedas selecionadas.
Investidores que desejam maximizar os retornos do mercado
monetário através de empréstimos com margem.

Nossos serviços
Ventures ajuda os clientes a explorar todos e cada um dos aspectos do
investimento em moedas criptográficas que é projetado para gerar
valor.
Através de nossa experiência neste espaço, atendemos nossos clientes
em suas buscas de soluções inovadoras de investimento em
blockchain, que estão repletas de potencial. Aqui está o que fazemos
tão bem:
Auxiliar os clientes no processo de abertura de contas para compra
e custódia de ativos.
Fornecer aos clientes uma espécie de classificação das diferentes
entidades disponíveis para abrir a conta, dependendo do objetivo e
do perfil de risco de cada cliente.
Apresentar aos clientes um conjunto seleto de nossos ativos
criptográficos escolhidos a dedo e possíveis estratégias de saída.
Fornecer aos clientes notícias, posts e dados relevantes
semanalmente.
Apresentar aos clientes os empréstimos de margem, staking,
participação em lançamentos e outras oportunidades de grande
potencial.

Preços
Plano da Etapa I
Configuração: Configuração da conta e KYC
A bordo: Auxiliar o cliente no treinamento e familiaridade com a plataforma
Portfólio: Assessoria inicial de investimento de portfólio com base no
cliente perfil de investimento/risco
Comunicação: Boletim mensal com projetos de tendências e
oportunidades no espaço
US$ 2.000 por 3 meses

USD 2000 por tres meses

Plano da Etapa II
Assessoria: Assessoria ativa sobre as tendências atuais e os próximos
projetos
Estratégia: Compartilhamento de ideias comerciais e acompanhamento
mais próximo da carteira
Execução: Execução e gestão do comércio com o especialista designado

Taxa mensal baseada no desempenho

Contate-nos
Por favor, entre em contato conosco para qualquer pergunta:

Ventures Finance
Website: https://ventures.finance
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/venturesfinance
Israel Greiver - Parceiro
Telefone: +598 95-140777
business@ventures.finance

