xwinner.io

xWinner Litepaper
Kriptonun en eğlenceli hali.. Her geçen gün yatırımcılarımızın daha fazla
kazanabilmesi için projeler geliştiriyoruz. Faucet(musluk) ve oyun
platformlarına entegre bir şekilde cüzdanlar arası transfer
kolaylığı sunuyoruz.

XWINNER NEDİR?
- Kendi kendini düzenleyen, Stake & Faucet ve eğlence alanların da
kullanım imkanı sunan Blockchain tabanlı para birimidir.
- Açık Kaynaklı Musluk ve Oyun Platformu
- Dijital Ürünlerin kripto paralar aracılığı ile satılmasına kolaylık sağlar.
- Açık kaynak, özgür ve geliştirilebilir kazanç sistemleri üretir.
xWinner (XWNR), BEP20(BSC) ile güven ve itibar üzerine inşa edilmiş
musluk ve eğlence platformlarını içeren, açık kaynaklı bir Staking
programı oluşturmayı amaçlamaktadır.

BLOCKCHAIN EKOSISTEMI
xWinner, maksimum güvenliğin birinci önceliğimiz olduğu, son derece
güvenli bir ekosistemdir. Tüm modern blok zinciri güvenlik sistemleriyle
yüksek düzeyde güvenli olan ve diğer geliştiricilerin sorunsuz ve endişesiz
bir şekilde katılmalarına izin veren popüler BEP20(BSC) blok zinciri
teknolojisini kullanıyoruz.
xWinner, önümüzde ki bir kaç yıl içerisinde kripto paranın görüntülenme
ve kabul edilme biçiminde olumlu değişiklikler oluşturmak için şimdiki ve
gelecekteki kripto para biriminin temel eğilimlerini yeniden tanımlamaya
katkıda bulunuyor.
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ÖZELLİKLERİ
Tamamen Merkeziyetsiz,
xWinner, maksimum güvenlik, fiziksel nakit işlemi ve bireysel doğrulama
olmaksızın tamamen merkezi olmayan bir uygulamadır. xWinner'da işlem
yapmak için ihtiyacınız olan tek şey sadece xWinner (XWNR) cüzdanıdır.

EŞLER ARASI AĞ
xWinner, İnternet'in üzerinde eşler arası bir ağ mimarisi olarak
yapılandırılmıştır. Ağ düğümleri, "düz" bir topoloji ile bir ağda birbirine
bağlanır. Ağ içinde sunucu, merkezi hizmet ve hiyerarşi yoktur.

XWINNER TOKEN SATIŞLARI
xWinner, kullanıcıların fon güvenliğini ve emniyetini her şeyin üzerinde
tutan yüksek güvenlikli bir platformdur.
xWinner toplam arz olarak 7 Milyar adet oluşturulmuştur, ICO aşamasında
2 milyar ve Staking Programı aşamasında 2 milyar XWNR ayrılacaktır,
1 Milyar xWinner (XWNR), geliştirme ve iyileştirmelerde kullanılmak üzere
Ekip tarafından kilitlenecek, 100 milyon xWinner Airdrop dağıtılacaktır.
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REFERANS KAZANÇLARI
Token satışların da referans sistemi aktif olacaktır. xWinner hesabınızda ki
referans kodunuz ile kayıt olan tüm kullanıcıların ICO(ön satış programı)
süresince almış oldukları miktarın %10’u kadar kazanç sağlayabileceksiniz.
xWinner (XWNR), Stake and Faucet sistemi sayesinde dünyayı kasıp
kavuracak, xWinner konseptlerini çevreleyen çeşitli ödüller yayınlayacağız.
Yol haritası, xWinner ekibinin dünya çapındaki kullanıcıları için planladığı
bazı şeyleri açıklıyor.
xWinner ayrıca, kullanıcıların üye olarak kaydolabilecekleri ve
referanslarından herhangi birinde bonus kazanabilecekleri bir bağlı kuruluş
programına sahiptir.

XWINNER STAKING - MUSLUK VE OYUN
xWinner (XWNR) kazanmanın yeni yollarını yaratıyoruz. PROOF of stake
ve PROOF of Game. PROOF of Game için xWinner masaüstü uygulamamızı
indirmeniz veya mobil versiyonu indirip oyunlar oynayarak XWNR
kazanmaya başlayabilirsiniz,

STAKE PROGRAMI
ICO sürecinden hemen sonra, Stake programları başlatılacaktır. İlk 5 ay
boyunca Stake etmek için kilitlemiş olduğunuz XWNR bakiyeleriniz için
aylık %10 kazanç sağlayacaksınız.
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5 ay sonrasında aylık %5 olarak devam edecektir. Bu kazançlar Stake
programı için ayrılan 2 milyar XWNR ile sağlanacaktır.
xWinner oyunu Blockchain platformu daha sonra xWinner topluluğu
tarafından madencilik süreci için platformumuzda oyunlar geliştirme
fırsatına sahip olacak şekilde oluşturulacak.
Onaylanan her oyun için, ödül programlarımızın bir parçası olarak oyunun
geliştiricisine 10.000$ değerinde xWinner (XWNR) verilecektir. Oyun ile
XWNR'nin herhangi bir oyun onaylı madencilik süreci kullanılacaktır.
Kazananın 100.000$ değerinde xWinner (XWNR) alacağı bir ana turnuva
olacaktır. Master turnuvası, xWinner'a kayıtlı üyelerle üç ayda bir
yapılacaktır. Bunun xWinner'ı (XWNR) iyi fiyatlandıracak ve daha fazla
xWinner token talebine neden olacağına inanıyoruz.

DAĞITIM
Stake Programı : [2 milyar] adet
Mikro Kazanç ve Eğlence platformları : [ 1.25 milyar ] adet.
Şirket ve Geliştiriciler’ için : [ 1.25 milyar ] adet.
ICO Halka Arz : [2 milyar] adet
Airdrop ve Pazarlama : [500 milyon] adet.

ICO AŞAMASI
1. Ön aşama satış fiyatı 0.0015$ Satışa sunulacak token sayısı 1 Milyar
2. Ön aşama satış fiyatı 0.002$ Satışa sunulacak token sayısı 1 Milyar.
ICO sonrası ön satışlardan kalan miktarlar yakılacaktır!!
3. Reklam ve Tanıtımlar için 15 milyon adet.
4. ICO, 20 KASIM'da sonlanacaktır.
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GELİŞTİRİLEN PROJELER
1. xWinner kullanıcıları için Dijital ürün alışveriş platformu.
- https://shop.xwinner.io
2. Mikro Kazanç(faucet) platformu.
- https://xlmwin.com
3. Geliştiriciler için ücretsiz açık kaynak mikro kazanç(faucet)
yazılımı. (Test aşaması)
4. Geliştiriciler için xWinnerPay ile ödeme alma kolaylığı.
(Test aşaması)
5. xWinner Games Android App.
- https://cutt.ly/9WVz3ob
Araştırma ve Geliştirme(AR-GE) ekibimiz, Blockchain
teknolojisinden yararlanarak, sizler için yeni projeler geliştirmeye
devam etmektedir.
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YOL HARİTASI
Aralık, 2020
- https://xlmwin.com Platformu üzerinden xWinner
kazanabileceksiniz.
- xWinner ile Dijital Ürünler satın alabileceksiniz.
Haziran - Temmuz 2021
- Beta Staking Sisteminin Test edilmesi.
- Kararlılığı ve verimliliği artırmak için platform içerisinde
iyileştirmeler.
- Geliştiriciler için açık kaynaklı projelerin geliştirilme süreci.
- Faucet & Game | Android ve IOS uygulama geliştirilme süreci.
Ekim - Kasım 2021
- ICO aşamasından sonra Pancakwswap ve Uniswap borsaların da
değiş-tokuş yapabileceksiniz.
- Daha popüler borsalar da listelenmek için gerekli çalışmaların
başlatılması.
Aralık 2021 - Şubat 2022
- xWinner'a daha fazla kullanım alanı sağlayabilmek adına mikro
kazanç ve eğlence platformlarıyla gerekli anlaşmaların
sağlanması.
- Marketcap hacmin de TOP 50 arasında yer almak.
- Geliştirilme sürecinde ki açık kaynak ve Staking programlarının
tamamlanması.
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2022 1. ve 2. Çeyrek
- Geliştiriciler için daha kullanışlı platformlar oluşturmak.
- Mobil ve Desktop uygulamalar için yenilikler / iyileştirmeler.
- Mainnet çalışmalarının başlatılması.

ÖZELLİKLER
Madeni Para Türü: TOKEN(Binance Smart Chain)
Algoritma: Akıllı sözleşme(BEP20)
Kısaltma: XWNR
Maksimum madeni para arzı: 7 milyar adet.
ICO ilk Tur: 1 milyar adet.
ICO Son Tur: 1 milyar adet.
Madencilik : Faucet & Game – Stake Program
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EMAIL
hello@xwinner.io

WEBSİTE
xwinner.io

