
TALENT ( TLNT)



Bitrota Exchange olarak yeni bir projeyi daha sizlerle
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. İhtiyacınız olan tüm bilgileri
size sağlayacağız. Bu nefes kesici geleceği kaçırmayın...

TALENT’E HOŞGELDİNİZ !



Tek Platform

Kolay Yatırım

Kolay Alım & Satım



Bu yolculuğa çıkarken, toplumu ve ekosistemi bu girişimin etrafında birlikte
konumlandırabilmek için görüşlerinizi paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.
Daha çok insanın finansal hizmetlere ve ucuz sermayeye erişimi olması gerektiğine
inanıyoruz. İnsanların, emeklerinin karşılığını yönetme hakkına sahip olduklarına
inanıyoruz. Küresel, açık, anlık ve düşük maliyetli para hareketinin dünya çapında
muazzam ekonomik fırsatlar ve daha fazla ticaret yaratacağına inanıyoruz.



Güncel Bilgilere Nomics ve Coingecko market ile Ulaşabilirsiniz.
TALENT Coin Dünya Çapında 2.Market Sitesi Nomics ile Birlikte Listelenmiştir.

TLNT/TRY
Talent/TRY

TLNT/ETH
Talent/Ethereum

ROTA/TLNT
ROTA/Talent

ROTA/EUR
ROTA/Euro

(Görüntülemek için Logolara Tıklayın)

TLNT/ETH
Talent/Ethereum

TLNT/USDT
Talent/USDT

https://www.hotbit.io/exchange?symbol=TLNT_ETH
https://www.hotbit.io/exchange?symbol=TLNT_ETH
https://nomics.com/
https://www.coingecko.com/tr/coins/talent-coin
https://www.cointiger.com/tr-tr/#/trade_center?coin=tlnt_usdt
https://www.cointiger.com/tr-tr/#/trade_center?coin=tlnt_usdt


Neironix Bağımsız Derecelendirme kuruluşu 
ile listeli ve tam not almış bir projedir.

TALENT (TLNT)
Bitrota Exchange projesidir.

(Görüntülemek için Logoya Tıklayın)(Görüntülemek için Logoya Tıklayın)

https://neironix.io/tr/ico-rating/talent


Kripto para biriminin yaygın olarak benimsenmesinin önündeki engelin kafa karışıklığı
olduğuna inanıyoruz. Kripto para birimi güvenliği, gizlilik ve işlem hızı, geleneksel fiyat
para birimi eşdeğerini aşıyor. Bu karmaşıklıklar, blok zinciri teknolojisi ve sezgisel
olmayan kullanıcı arayüzleri, yeni kullanıcıların kripto para birimlerini bir ödeme şekli
olarak kabul etmesini engeller. Hem tüketiciler hem de tüccarlar için mevcut kripto
ödeme platformu seçeneklerinin, geleneksel fiyat ödeme platformlarına kıyasla kritik
özelliklere ve işlevselliğe sahip olmadığına inanıyoruz. Hedef planımız, kripto para
birimleri ile geleneksel pazarın ödeme platformları arasındaki boşluğu kapatmak ve
kripto ödemelerinin yolunu açmaktır.
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TALENT Coin, ROTA Ekosistemi' nde bir fikre inanan yatırımcıları ile birlikte büyük kazanç
hedefleri ile Blockchain alanında kolay ve basit günlük kazanç sistemi için tasarlanmıştır.
TALENT, yakın gelecekte dünyanın en çok kullanılan ve ilgi gören kripto para birimi olmayı
hedefliyor. TALENT Sahipleri, tüm bölgeyi şeffaf ve ademi merkeziyetçi hale getirerek en
gelişmiş finansal sistemi yaratarak, dünya çapında devasa bir topluluğun çekirdeği
olacak. TALENT hedefi, basit bir küresel para birimi ve milyarlarca insane ulaşan bir
finansal altyapı sağlamaktır. Bu döküman merkezi olmayan bir blok zinciri, bir kripto para
birimi, akıllı sözleşme, değişim platformu içeren yenilikçi bir finansal ekosistem
planlarımızı ana hatlarıyla açıklamaktadır.
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Bitrota ile sürekli artan yüksek gelir kazanacaksınız.İnternet üzerinden kripto para
kazanmanız için size en doğru ve güncel bilgileri sunuyoruz.Bitrota, ROTA Eko sistemi ile
birlikte kullanıcılarına güvenli kolay ve kazançlı bir altyapıyı dünya çapında tüm
yatırımcıların hizmetine sunuyor.

Bitrota Borsası ile Eko Sistem Kripto para birimi TALENT için Asgari seviye 5000 TLNT
bulunmasıdır. Masternode yapmak isteyen yatırımcılar bu miktarı istedikleri kadar
yükseltebilirler. Masternode ile tek merkezden 1 yıl süre ile kilitleme ile Günlük kazancınız
işlemeye başlar. Tercih ettiğiniz miktarınıza göre geliriniz günlük %1 'dir artan kitlesel talep,
fiyat artışları aynı zamanda yatırımsal gelirlerin devreye alınması ile birlikte kısa bir
sürede yatırımınızı amorti eder, üstüne seçiminize bağlı olarak uzun yıllar daha fazla
gelir elde etmeye devam edebilirsiniz. Kazanılan %1 Getiri oranı 5 yıl süre boyunca sabit
olarak kalacaktır.



Stake Grafik



Belli miktarlarda Stake edilen 
bakiyelere %25 - %100 kilitleme 

hediyesi verilmektedir.

Bonus Sistemi
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ROTA Ekosistemi Kripto para birimleri, aynı zamanda sahibi olduğu Bitrota Borsasında 
işlem görmektedir. 

ROTA Card, Ödeme Sistemleri ile geliştirilmeye ve çalışılmasına başlanmıştır ve ileri 
zamanda ilan edildiği tarihte müracaat eden yatırımcılarımıza verilecektir. Alışverişte de 
Coin kazançlarınızın kullanılmasına imkan tanıyacaktır. Böylece bir başka yere 
aktarmanıza bile gerek kalmaksızın, her noktada kazançlar kullanılabilir hale 
getirilecektir. 

ROTA EKO SİSTEMİ içerisinde yer alan diğer bir plan ile başlatılacak olan ROTA Blockchain
Platform u ile, bir çok yatırımcı ve Blockchain meraklısı herkes tarafından takip edilen 
Sosyal Medya ve Mesajlaşma Platformu bir çok kuruluşa, Yeni ve devam eden Projelere 
Reklam Tanıtım merkezi haline gelecek ve Platform özellikle büyük Reklam gelirleri 
kazanımı elde edecektir. Yenilenebilir Enerji Yatırımları ile desteklenecek olan ROTA Eko 
Sistemi, sağlanacak olan gelirleri Ekosistemin kripto para birimlerinin desteklemesinde 
kullanarak fon ve sermaye olarak da daima güçlü bir hale dönüşecektir.



Coin Bilgileri

https://bitrota.com/
https://etherscan.io/token/0x9f300B4aC0Bf94cAD77e7E2d3F850352b8Bb264c


Token Dağılımı
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% 20 Rota Platform Geliştirme

% 7 Güvenlik

% 7 Reklam Giderleri

% 7 Pazarlama ve Promosyon Giderleri

% 9 Kurumsal Geliştirmeler



Genesis Blockchain ağı Masternode sistemine katılım
ile birlikte TLNT Coin belirlenen Dolaşım Miktarına inene
kadar yakılacaktır.

TLNT Geri Satın Alma Programı





Tek Platform Kolay Yatırım

Staking Yatırım Gelirleri

ROTA Eko Sistemi
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https://bitrota.com/






Borsalar üzerinde alım ve satım ticaret yarışmaları aralıklı
olarak düzenlenecektir.

Ticaret Yarışmaları





Teşekkürler!
Herkesin yaşam kalitesini arttırmak 

için çalışıyoruz, bize katılın, 
Blockchain de mükemmel geleceği 

hep birlikte inşa edeceğiz..

ROTA Sosyal Medya Platformu Yakında !

https://t.me/bitrotachannel
https://www.rotaecosystem.com/
https://twitter.com/bitrotaofficial

