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Statum Global - ekologiczna spółka holdingowa inwestycyjno-produkcyjna z Chin specjalizująca się 
w wydobywaniu kryptowaluty z wykorzystaniem ekologicznie czystych i odnawialnych źródeł 
energii. Wykorzystanie „zielonej energii” - to niezawodny sposób, aby chronić środowisko dla 
przyszłych pokoleń.

Jest to potężny biznes, mający na celu budowę dużej liczby eko-farm, finansowanie programów 
produkcji miodu, zboża i innych produktów rolnych uprawianych wg „zielonych” technologii. 
Ponadto Statum Global jest właścicielem szklarni high-tech, które wykorzystują odnawialne źródła 
energii i programy gospodarcze zmierzające do stworzenia dużych kompleksów rolniczych, których 
działalność komercyjna jest zorientowana na wykorzystanie odnawialnych i ekologicznie czystych 
źródeł energii oraz wykorzystanie technologii współczesnego i oszczędnego reżimu korzystania z 
zasobów wodnych.

Kompania rozwija takie kierunki, jak tworzenie, strojenie oraz instalacja turbin wiatrowych i pól 
baterii słonecznych, co znacznie zmniejsza poziom zanieczyszczenia środowiska, gleby i powietrza, i 
otrzymując czystą energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Takie podejście z kolei pozwala 
kompanii Statum Global tworzyć wielkie farmy dla wydobywania podstawowych altcoinów i 
pozostawać poza konkurencją wg poziomu kosztów wydobywania i liderami branży. Również 
kompania ma własną kryptowalutę i pewnie deklaruje własną stabilność finansową i niezależność 
ekonomiczną.
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GÓRNICTWO

Plany inwestycyjne związane z wydobywaniem mają stałą rentowność, zysk naliczany 
jest w zakresie od 1% do 1.5% codziennie. A okres pracy tego planu ze względu na 
częste wahania kursu wymiany kryptowalut stanowi tylko 15 dni. 
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BIZNES EKOLOGICZNY

Plany inwestycyjne związane z biznesem ekologicznym w zakresie tworzenia i 
realizacji gospodarstw ekologicznych, charakteryzują się wysokim stałym dochodem i 
zwrotem ciała depozytu na koniec okresu pracy wkładu. Depozyty są podzielone na 4 
plany «S, M, L, XL». 
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Z Warunkami każdego planu można zapoznać się na oficjalnej stronie internetowej w 
dziale "Eko Biznes»

https://statum.global/pl/sections/make-money?deposit=eco



Energia odnawialna
Plany inwestycyjne związane z zyskiem na tworzeniu i eksploatacji źródeł energii 
odnawialnej są dotowane przez państwo ChRL i są zwolnione od podatków, więc 
codzienne zyski są znacznie wyższe, ale ponieważ finanse są skierowywane 
bezpośrednio na produkcję, ciało depozytu na koniec okresu nie podlega zwrotowi. 
Depozyty są podzielone na 4 plany «S, M, L, XL». 
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Z Warunkami każdego planu można zapoznać się na oficjalnej stronie internetowej w 
dziale "Energia odnawialna»

https://statum.global/pl/sections/make-money?deposit=natural



Pool

Ta oferta inwestycyjna jest dla tych, którzy lubią i cenią pracę zespołową! Istota puli 
jest taka: Pula zaczyna swoją pracę dopiero po osiągnięciu maksymalnej kwoty 
zakresu inwestowania, po czym w dni robocze w okresie puli wszyscy uczestnicy 
będą otrzymywać od 2,9% do 3,1% od zainwestowanych w puli środków (w 
zależności od wybranej puli). W przypadku, jeżeli kwota puli nie osiągnie maksimum, 
depozyt nie rozpocznie działać, i naliczenia nie będą wykonywane dopóki pula nie 
zostanie w pełni złożona. Depozyt jest włączony w naliczenia.
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STATUM GLOBAL COIN
Ta propozycja inwestycyjna jest przywiązana do kryptowaluty kompanii statum global 
coin i może być dostępna dla inwestorów tylko przy zakupie tokenów w gabinecie 
osobistym. Zgodnie z depozytem "Kryptowaluta" depozyt jest włączony w naliczenia. 
Ponadto, zgodnie z propozycją inwestycyjną "Kryptowaluta»
Naliczenia odbywają się codziennie, a procent zysku od 2.5% do 3.5% w zależności 
od wybranego planu.
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Program przywództwa

Siatka rangi nominałów, które są zaliczane przez system do obrotu strukturalnego, 
wygląda następująco: Z 1 poziomu system zaliczy do obrotu strukturalnego 100% 
nominałów wszystkich inwestycji dokonanych przez poleconych inwestora. Z 2 
poziomu system zaliczy do obrotu strukturalnego 75% nominałów wszystkich 
inwestycji.
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I tak dalej na 15 poziomów w głąb.



Premie za zdobycie statusów liderskich:



Dystrybucja bonusów partnerskich wg statusów:



F.A.Q.

W jakim czasie odbywa się naliczenie zysku na dokonane depozyty? 
Naliczanie zysku na Twoje saldo odbywa się od poniedziałku do piątku, o godz. 16:00 czasu 
serwerowego. 

Czy mogę zmienić zapraszającego? 
Nie. Ta funkcja nie jest dostępna. Dlatego należy zachować ostrożność podczas rejestracji konta 
osobistego.  Należy sprawdzić zapraszającego przed ostateczną rejestracją własnego konta 
osobistego.

Jakie opłaty prowizji są przewidziane w programie? 
W programie nie są przewidziane prowizje lub inne opłaty, z wyjątkiem wykorzystania przez 
inwestorów niezweryfikowanych kont. W takim przypadku system może naliczać 1% kwoty 
transakcji.

Jakie systemy płatnicze są używane do pracy w programie? 
Na tym etapie rozwoju programu dostępne są następujące systemy płatnicze:
Bitcoin, Perfect Money, Payeer, Ethereum, Litecoin. Ponadto, w procesie inwestycyjnym bierze 
udział własna kryptowaluta firmy statum global coin (SGC).
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Łączność

Rejestracja w programie: https://biznesonline.info/statum-global
Numer telefonu : +86 132 47 555 333
Adres :  7V7J+8H Chengnan Residential District, Samzhubze, Xigaze, Tibet, China
E-mail : support@statum.global
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E-mail : support@statum.global

https://biznesonline.info/statum-global
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