TC Kripto para
Tüm dünyanın ortak olarak kullanabileceği kripto para

TTCOIN (TC) NEDİR?
Taner Games & Application şirketinin oyun ve uygulamalarında kullanılmak
üzere TRC20 altyapısında oluşturulmuş bir kripto paradır.
Şu sıralar Google Play uygulaması ile hem dağıtım hem de yatırım
toplamaya çalışan TTCOIN (TC), yeni projeleriyle kullanıcılarına ve
yatırımcılarına kolaylık sağlayacak.
Yaklaşan yeni projelerimiz ve dünya çapında atanacak temsilcilerimiz
sayesinde TTCOIN (TC) eyaletler arası borsalar için uygun olacaktır.
TTcoin, bulut madenciliği sayesinde kullanıcılara dağıtılan ve reklam
gelirleri sayesinde borsaya açılacak bütçeyi toplayan bir kripto para
birimidir.
Logosu bir kurt yavrusu olan TTcoin, ekibini ve projelerini çekinmeden
paylaşıyor.
Dünyanın dört bir yanındaki temsilcilerle TTcoin ayrıca bir Güven Ortamı
geliştirir ve yaratır.
TRC20 nedir?
TRC20 ağı; Cüzdan adresleri arasında dijital varlıkları göndermek, almak
veya paylaşmak için dijital cüzdanlar tarafından kullanılan ağlar. ERC-20
ağı, blok zinciri temeli üzerine inşa edilmiş güçlü güvenlik duvarlarına
sahiptir ve güvenli akıllı sözleşmelerden oluşur.

Smart contract address:
https://tronscan.org/#/contract/TCMwzYUUCxLkTNpXjkYSBgXgqXwt7KJ82y/code

TOKEN ÖZELLİKLERİ
isim : TTCOIN
Kısa isim: TC
Maks. Rezerv: 6,000,000,000
Hassas : 4
Blok zinciri : TRC-20
Oluşturulma tarihi: 24.03.2021
Maden Başlangıç Tarihi: 16.06.2021
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TTcoin Ağı nedir?
TTcoin borsaya girmeden önce kullanıcılara bir miktar TTcoin dağıtmak
için şimdilik android cihazlar için sunduğu bir madencilik uygulamasıdır.
TTcoin Network'e sadece google hesabınızla güvenle giriş yapabilirsiniz.
Her 24 saatte bir kar elde edersiniz. 24 saat dolmadan TTcoin hesabınıza
eklenmeyecektir.
TTcoin, dağıtım planına göre dağıtılır. Hesabında 10 bin TTcoin olan herkes
soğuk cüzdanına TTcoin çekebilir.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ttcoin.tc
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TOKEN DAĞITIM PLANI

TTcoin çok kısa sürede dünya çapında büyük kitlelere ulaştı. Bu,
dağıtım planında bir değişikliğe ve küçük karlara yol açtı.

Bunun dışında madencilik süresiz olarak devam edecek.
Referans kazançları ile daha fazla TTcoin kazanabilirsiniz.

TTcoin Kurucuları
TTcoin, Bee ağı ve Pi ağı gibi kullanıcıları uzun süre bekleten kripto
paralara karşı ortaya çıktı.
TTcoin ekibi, kullanıcılara yeni bir yatırım fırsatı sunuyor. Bunların dışında
TTcoin ekibi, sadece bir kripto para birimi olmaktan ziyade TTcoin'i
markalaştırmanın peşinde.

Tunahan Taner (CEO)

Tayfun Taner (CEO)

TTcoin'in tüm dünyada aktif temsilcileri var.
Ekibimize resmi web sitemizden ve linkler bölümünden ulaşabilirsiniz.
https://ttcoin.xyz/team.html

Address: Turkey/Malatya 44320

Yol Haritası
1. - Haziran 2021 - Maden Başvurusu yapılacak.
Uygulama Güncellemeleri yapılacaktır. Hatalar
düzeltilecektir. Sürüm 4.0 Güncellemesi yapılacaktır.
2. 20 Temmuz 2021 - Justswap'ta listelenecek. Yeni
Temsilciler atanacak. Reklam pazarlaması
başlatılacaktır.
3. 25 Ağustos 2021 - Koinbazar Borsasında kote olacak.
Yeni güncellemeler yapılacaktır. Temsilci ve grup
sayısı artırılacaktır.
4. 23 Ekim 2021 - ProBit Borsasında Listeleniyor.
Veritabanı Güncellemeleri.
5. 30 Eylül 2021 - Bilaxy borsasında listeleme
6. 10 Aralık 2021 - Yeni Cryptocurrency TTcoin Classic
Oluşturulacak. TTcoin, promosyonları ve projeleriyle
dünya çapında ses getirecek.
7. 2022… Yakında

IMPORTANT LINKS
https://tronscan.org/#/token20/TCMwzYUUCxLkTNpXjkYSBgXgqXwt7KJ82y
https://tronscan.org/#/contract/TCMwzYUUCxLkTNpXjkYSBgXgqXwt7KJ82y/code

Telegram : https://bit.ly/3wqhKYG
Telegram Group : https://bit.ly/3gnDobI
YouTube : https://bit.ly/3xykKDn
Twitter : https://bit.ly/3efPTTQ
Instagram : https://bit.ly/3glyGLB
Facebook : https://bit.ly/3jU1wV9
Facebook Group : https://bit.ly/3xoM7jl
Google Play : https://bit.ly/36i6Nxz
Web Site : https://bit.ly/3hJswnn

