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1. AVISO LEGAL
Este documento técnico foi desenvolvido para apresentar o nosso projeto à
comunidade, assim como aos participantes e os interessados em compreender mais
sobre o projeto da Winners Token.
As informações apresentadas abaixo têm o único objetivo de prover informações aos
possíveis investidores e futuros contratantes dos nossos serviços para que possam
determinar se estão dispostos a verificar a empresa com a intenção de comprar e
participar em nosso ativo relacionados aos frequente (sorteios) com Bitcoin, altcoins e
outros ativos, também a possibilidade de possuir um ativo que poderia alcançar uma
supervalorização totalmente dependente dos interesses dos investidores.
Primeiro, queremos deixar claro que este documento não foi escrito de acordo
com, nem está sujeito a nenhuma lei ou regulamento de qualquer jurisdição que
vise proteger os investidores.
O conteúdo deste documento, pode ser traduzido para outras linguagens, mesmo
usado para definir canais de comunicação verbais, ou escritos com potenciais
parceiros, ou colaboradores do projeto. Como resultado da tradução, algumas das
informações contidas neste documento podem ser omitidas, corrompidas ou
falsificadas. No caso de inconsistências entre qualquer tradução ou comunicação, o
Whitepaper oficial em inglês prevalecerá à dissipação como documento original.
A Winners token se reserva o direito de fazer alterações no futuro WhitePaper*
No caso de diferenças entre as versões do documento, permanecerá a versão mais
recente do Whitepaper publicado no site http://winnerstoken.org, e todas as versões
publicadas anteriormente serão consideradas inválidas em todas as suas intenções e
representações.
Pelo, o momento, o Winner Token não este registada de acordo com a Lei dos Valores
Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 (denominada “Lei dos Valores Mobiliários”),
nem em nenhuma autoridade reguladora de valores mobiliários de qualquer estado ou
jurisdição no território dos Estados Unidos.

2. INTRODUÇÃO

"Winners Token", A nova era de loterias em criptografia.
Bem-vindo a WINNERS TOKEN. O token que te convida você a também se tornar um
grande vencedor.
Winners Token surge com a intenção de entrar no mercado de cassinos e loterias
movidas integralmente por Criptomoedas.
O nosso propósito é fazer com que esse ativo digital seja usado para loterias e
cassinos, além disso para pagamentos de produtos e serviços, tornando assim, um
ativo com liquidez e consistência no mercado.
A gama deste crescimento global está cada vez mais extensa e avançada, onde tudo
realmente se direciona para uma única finalidade de ser criptomoeda. Por isso
decidimos lançar um token, conhecido como Winners Token. Para que investidores
deste ramo, busquem inovarem a sua forma e meios de investirem. Obtendo melhores
lucros, melhores rendimentos com o sistema hold stake.
Também tendo novos métodos de diversão, apostando e acompanhando os sorteios
diários da Winners Token no mercado, ao tempo ganhar muito em Bitcoins.
Sobre tudo isso, queremos deixar claro que buscaremos a liderança na área de Loterias
dentro do mercado de criptomoedas. Inclusive apoiamos cada vez mais, a ideia de
viver livre de intervenções governamentais e instituições financeiras monopolizadas,
buscando assim a liberdade de reger um novo momento privado e seguro para todos
nós que buscamos viver cada vez mais sobre a tecnologia irrefutável que o Bitcoin nos
proporcionou. Seremos sempre gratos ao nosso Farol, Satoshi nakamoto.

3. APRESENTAÇÕES
O QUE É UMA CRIPTOMOEDA?
Criptomoeda ou Criptoativo é uma terminologia utilizada para se referir ao dinheiro
digital encriptado, criado para garantir a proteção e segurança das pessoas.
Com um valor monetário, que ao contrário das moedas tradicionais só existe no
universo digital, da mesma maneira que outros tipos de moedas, as criptomoeda são
usadas na sua maioria para a compra de bens e serviços, mas a sua principal vantagem
é que não estão vinculados a nenhum sistema bancário. Pôr o que a suas
transferências via Internet, por exemplo, torna-se mais barata, pois que não há a
necessidade de pagar as comissões das instituições financeiras.
A criptografia nas moedas é feita através de uma série de códigos-fonte difíceis de
decifrar, principalmente por hackers e outros criminosos online.
O FUTURO PERTENCE ÀS CRIPTOMOEDAS




Sem limites; não há restrições nos depósitos com criptomoeda, você é livre
para de transferir qualquer quantia.
Anonimato; apenas o proprietário tem acesso à carteira de criptomoeda e os
seus dados.
Pagamentos rápidos; as transações não podem ser bloqueadas pelos bancos e
a velocidade da transação é limitada pela velocidade do Blockchain.

4. PLATAFORMA WINNERS
Entenda o funcionamento da plataforma Winners Token
A Winners Token é uma plataforma rápida e segura com múltiplos sorteios, utilizando
as melhores ferramentas atuais para promover muito mais ganhadores.


O usuário compra um Token na exchange e envia para o endereço da sua conta
na plataforma.

Cada bilhete será trocado por WNS token dentro da plataforma.


"Após a troca de WNS Token por bilhete, só aguardar o preenchimento total
dos bilhetes para o sorteio e acompanhar na plataforma o nível em
porcentagem.

Viu como é tão simples de participar?





Cada sorteio terá quantidades de bilhetes limitados, o que significa que
aumentará as suas possibilidades de ganhar ainda mais.
Pagamentos garantidos: verifique o saldo de cada sorteio na carteira WNS a
qualquer momento com saques instantâneos e ilimitados.
Privilégios para todos! Considere os benefícios que oferecemos aos nossos
investidores.
Um relacionamento positivo com cada cliente, aliás, os nossos clientes são
superimportantes para nós.

COM A WINNERS TOKEN É MUITO MAIS FÁCIL GANHAR!!
Bónus de indicação/Plano de Fidelidade





"Cada usuário receberá o seu link de indicação, ganhando 1 bilhete a cada 10
membros indicados ativos, para aumentar ainda mais a sua chance de ganha no
plano indicação."
Cada membro ativo da Comunidade WINNERS terá o seu Link de indicação.
A cada 10 membros indicados ativos, recebe 1 Bilhete gratuito (É necessário
comprar 1 único bilhete para o seu indicado estar ativo na Plataforma).
No plano de fidelidade, comprou 10 bilhetes ganhou 1, aumentando ainda mais
sua chance de ganhar.

5. ENTENDA A REVOLUÇÃO
Loterias tradicionais:






Você faz uma aposta, que é salva no servidor da loteria.
Os seus dados são coletados e armazenados nos servidores da loteria.
Para receber os seus ganhos, você precisa passar por um longo procedimento
de autorização.
O saldo da loteria não é público, e sua capacidade de emissão é impossível de
verificar.
Você concorre com milhões de pessoas, quase que impossível ser ganhador.

Loteria Winners Token com honestidade e segurança integrada:








Você faz uma aposta, a qual é registada no blockchain.
Os seus dados ficam sem identificação e são armazenados em um formato
criptografado.
Você pode verificar a registro de cada resultado da loteria no blockchain.
Você pode sacar instantaneamente os seus ganhos para a sua carteira de
criptografia sem comissões ou verificações adicionais.
O saldo da loteria é exibido publicamente no blockchain.
Bilhetes limitados, aumentando muito mais sua chance de ser ganhador.
Sorteios feitos ao vivo através do canal oficial WINNERS TOKEN.

6. WINNERS STORE







Uma plataforma de vendas de produtos e serviços.
Pagamentos de taxas nos serviços dos nossos parceiros.
Pagamentos de Boletos.
Recargas em operadoras de celular.
Venda de créditos para jogos em todas as plataformas, Xbox, Ps, Cpu.
Venda de produtos exclusivos Winners.

Doações






165 milhões de crianças estão desnutridas em todo o mundo.
Uma criança morre de fome a cada 10 segundos.
Infelizmente, mas essa é nossa realidade atual.
Olhando para esses e outros dados, criamos esse sistema inovador de loterias
para ajudar boa parte dessas almas inocentes que são as crianças carentes em
toda a terra.
5% de todo o valor arrecadado em cada sorteio irá para um wallet pública
(carteira de criptomoeda), que ao fechar o mês iremos realizar doações a várias
caridades infantis localizadas pelo mundo.

7. ESPECIFICAÇÕES WNS

Nome: WINNERS TOKEN
Ticker: WNS
Fornecimento total: 2.500.000 milhões.
Token: ERC-20

O QUE É UM TOKEN ERC20?
O ERC-20 é um token pertencente à plataforma de contrato inteligente
descentralizada da Ethereum... este token é um ativo digital como qualquer outro,
também pode ser comercializado de maneira semelhante ao Bitcoin, Ether ou
qualquer outro criptoativo.
PROPÓSITO WINNERS TOKEN
O nosso propósito é fazer um ativo digital único e revolucionário que será usado para
loterias, casinos, pagamentos de taxas de serviços e produtos, tornado um ativo com
liquidez forte e consistente no mercado.

8. APP MÓVEL INTERATIVO WINNERS TOKEN
Com múltiplas funções:






Sendo uma carteira móvel, para guardar, enviar e receber os seus WNS tokens
Para a compra de bilhetes para concorrer a prêmios.
Com jogos de azar; casino, dados e outros mais.
Com interface prática disponível em Android e iOS.
Com suporte e linguagem que se adapta à suas necessidades.

9. ROADMAP
• Q4 2019





DESENVOLVIMENTO DO LOGO.
DESENVOLVIMENTO DO WINNERS TOKEN.
REDES SOCIAIS.
WHITE PAPER OFICIAL.
• Q1 2020






EXPANSÃO DA COMUNIDADE.
PRIMEIROS SORTEIOS ATRAVÉS DO TELEGRAM OFICIAL WINNERS TOKEN.
SITE DE APRESENTAÇÃO.
LISTAGEM EM EXCHANGES PARCEIRAS DO TOKEN.
• Q2 2020

 CAMPANHA DE MARKETING INICIAL.
 LISTAGEM CREX24 EXCHANGE.
• Q3 2020
 INÍCIO DO DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA BETA.
 LISTAGEM EM MAIS EXCHANGE.
• Q4 2020





LISTAGEM COINMARKETCAP (CMC).
IMPULSO DA COMUNIDADE.
EXPANSÃO DA EQUIPE.
CARTEIRA MÓVEL BETA.
•

10. LINKS GERAIS








Site: http://winnerstoken.org
Twitter: https://twitter.com/WinnersToken?s=09
YouTube: https://m.youtube.com/channel/UCr2YZDNbP_VzshV-RAhjrLw
Discord: https://discord.gg/v3vkAy
Telegram: https://t.me/WinnersToken
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/H16ZQ8U4JzN4mGdXEhBlvX

