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ZANIM ZACZNIESZ INWESTOWAĆ

Inwestowanie w kryptowaluty i tokeny stało się w ostatnich latach bardzo popularne. Priorytetem przy 
wyborze konkretnej waluty jako inwestycji powinny być 4 kluczowe czynniki:

O projekcie wiele może powiedzieć grupa 
go tworząca jak również społeczność 
w niego zaangażowana, biorąca czynny 
choć niebezpośredni udział.

SPOŁECZNOŚĆ PROJEKTU

Im więcej o projekcie wiemy, im więcej 
danych dostarczają twórcy, tym łatwiej 
ocenić realną wartość tworzonego 
projektu oraz przypuszczalne wzrosty 
kursu jego waluty.

WIEDZA O PROJEKCIE

Sama kryptowaluta bądź token musi 
dobrze rokować na przyszłość 

i wskazywać tendencje wzrostowe 
w stadium projektu, w którym to właśnie 

projekt nabiera już realnych kształtów. 

PERSPEKTYWA WZROSTU

Kwestie techniczne projektu, to co 
za nim stoi i jego cel są najistotniejszymi 
dla powodzenia całego przedsięwzięcia. 

Liczą się nie tylko pomysł ale także realne 
możliwości jego realizacji.  

WŁAŚCIWOŚCI PROJEKTU
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MOŻLIWOŚCI ZAKUPU TOKENU 3V COIN
SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA 3V COIN

Początkowo zespół 3V Group Ltd. udostępnił 
do sprzedaży swój token jedynie na giełdzie 

Waves. 

Obecnie, prócz giełdy można go nabyć również 
poprzez stronę 3vcoin.io w specjalnych paczkach 

z dodatkowymi korzyściami gwarantowanymi przez 
3V Group Ltd.  

https://wavesplatform.com/ https://www.3vcoin.io/



Pełen pakiet usług reklamowych 
przez okres 12 miesięcy**

DODATKOWE KORZYŚCI DLA INWESTORÓW 

Procent do podziału 
między inwestorami

Osoba fizyczna

Starter

Biznes

Basic

Basic Plus

Standard

Advance

Pro

Pro Plus

2%

5%

8%

10%

15%

25%

35%

1 ogłoszenie z wyróżnieniem

2 ogłoszenia z wyróżnieniem

4 ogłoszenia z wyróżnieniem

6 ogłoszeń z wyróżnieniem

8 ogłoszeń z wyróżnieniem

10 ogłoszeń z wyróżnieniem

12 ogłoszeń z wyróżnieniem

Gwarantowane -10% rabatu 
na pierwsze zlecenie reklamowe

Gwarantowane -20% rabatu 
na pierwsze zlecenie reklamowe

1 miesiąc reklamy*, wizytówka firmy

3 mies. reklamy*, wizytówka firmy 

6 mies. reklamy*, wizytówka firmy, 
wirtualna wizyta punktu

-$30

$100

$1500

$5000

$50

$500

$3000

* reklama na stronie głównej lub w zakładce Wiadomości na portalu UKpopolsku.com w formie banera

** obejmuje zlecenie reklamowe na 12 miesięcy, reklamę na stronie głównej lub w zakładce Wiadomości na portalu www.ukpopolsku.com w formie banera, wizytówkę firmy (na czas nieokreślony – dożywotnio), usługę wirtualna 

wizyta  punktu.
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OPIS KORZYŚCI DLA INWESTORÓW
WYSZCZEGÓLNIENIE PROFITÓW Z TABELI NA STRONIE 4.

PODZIAŁ ZYSKÓW
Zależnie od wysokości inwestycji w projekt, przewidziane
zostały stosowne podziały wysokości stopy procentowej 
zwrotu. Oznacza to, iż poszczególne paczki tokenów 3V COIN 
różnią się procentem zwrotu inwestycji (w sumie 50% do 
podziału na wszystkich inwestorów*). Procentowy udział w 
zyskach będzie zatem zależał od kwoty inwestowanej w 
projekt. Zyski te będą wypłacane co kwartał, licząc od roku 
2020, od miesiąca, w którym wystartuje UKpopolsku
i będzie wypłacany w tokenach 3V COIN.

OGŁOSZENIE Z WYRÓŻNIENIEM
Ogłoszenia na portalu UKpopolsku.com będą 

zamieszczać mogły jedynie osoby fizyczne. 
Dla nich przygotowane zostały zarówno wersje 

zwykłe – bezpłatne, jak również ogłoszenia, 
które będą wyróżnione poprzez kolor, 

czcionkę bądź obramowanie.

BONUS – DODATKOWE TOKENY 
3V COIN
Jest to dodatkowa gratyfikacja w postaci dodatkowych 
tokenów 3V COIN przekazywanych na portfel 
inwestora w ciągu 48 godzin od dokonania zakupu. 
Dostępne wraz z pakietami Standard, Advance, Pro 
i Pro Plus. 

REKLAMA I WIZYTÓWKA FIRMY
Portal UKpopolsku.com publikować będzie reklamy 

firm, z którymi podejmie współpracę, a także 
wizytówki, przez które rozumie się publikację 

wszelkich danych teleadresowych, zdjęć czy godzin 
otwarcia, wedle danych przekazanych przez klienta.

Każda z wizytówek będzie możliwa do wyszukania 
poprzez wyszukiwarkę dostępną na portalu

UKpopolsku oraz przez kliknięcie w punkt na mapie.

* szczegóły w regulaminie



Na kolejnych stronach prezentujemy poszczególne pakiety, w których zawarte są dodatkowe uprawnienia do udziału w zyskach naszej

firmy – 3V Group Ltd. W zależności od wybranej opcji każdy, kto zakupi nasz pakiet tokenów na stronie www.3vcoin.io w jednym z niżej

opisanych wariantów, będzie miał możliwość partycypowania w zyskach firmy.

Dla pełnej przejrzystości i łatwości obliczeń przyjęliśmy uproszczony model dywidend. Cała pula do podziału pomiędzy inwestorów to

dokładnie 50% zysków netto spółki, liczonych po odjęciu kosztów funkcjonowania spółki oraz niezbędnych inwestycji. Dla uwydatnienia

proporcji pomiędzy oferowanymi pakietami przyjeliśmy za wspólny mianownik, iż te 50% całkowitych zysków 3V Group Ltd. stanowi

całość jako pula pieniędzy do podziału pomiędzy wszystkich inwestorów. Dlatego też, jako całość, wyrażamy ją jako 100%. Łatwo to

zauważyć sumując procenty ze wszystkich paczek a jednocześnie widać różnice pomiędzy poszczególnymi paczkami (np. między paczką

z 2%, 8% a 25% i 35%). Bardzo chcemy podkreślić, iż wskazane w paczkach wartości procentowe dotyczą puli do podziału a nie

całkowitych zysków spółki. Pula do podziału pomiędzy inwestorów stanowi 50% całkowitych zysków spółki.

Zanim zaczniemy, przeczytaj uważnie



PAKIETY 
BASIC

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PAKIETÓW
ŁĄCZNY PODZIAŁ ZYSKU 7,5%



8

PAKIETY BASIC

Starter - $30
To podstawowa, najmniejsza paczka tokenów 3V COIN. Przy 
zakupie tego pakietu, inwestor otrzymuje 789.4736 tokenów 
3V COIN, a także będzie uprawiony do wypłaty przy podziale 
zysków - 2% w skali roku*. Dodatkowo w ramach tego pakietu 
inwestorowi – o ile jest to osoba fizyczna – przysługuje 1 publikacja
ogłoszenia z wyróżnieniem na portalu UKpopolsku.com.

Basic - $50
Druga propozycja, która opiewa na 1 388.8888 tokenów 3V COIN.
Inwestor będzie uprawniont ponadto do wypłaty przy podziale 
zysków - 5% w skali roku*. Prócz tokenów, inwestorowi 
przysługuje w zależności czy jest to biznes – wówczas 10% rabatu 
na pierwsze zlecenie reklamowe (niezależnie od wartości 
zamówienia), bądź w przypadku osoby fizycznej – 2 publikacje 
ogłoszenia z wyróżnieniem na portalu UKpopolsku.com.

Basic Plus - $100
W tym wariancie inwestor otrzymuje 2 941.1764 tokenów 
3V COIN, a także będzie on uprawniony do wypłaty przy podziale 
zysków - 8% w skali roku*. Jeżeli jest to klient biznesowy, 
otrzyma 20% rabatu na pierwsze zlecenie reklamowe, a jeżeli 
zakupu dokona osoba fizyczna  - 4 bezpłatne publikacje 
ogłoszenia z wyróżnieniem na portalu UKpopolsku.com.

* Wskazane wartości procentowe liczone są z całkowitej puli 50% zysków spółki przeznaczonych na dywidendy dla inwestorów, obliczanych i wypłacanych kwartalnie. Szczegóły dostępne są w regulaminie
dostępnym na stronie www.3vcoin.io.

http://www.3vcoin.io/


PAKIETY 
ADVANCED

ZESTAWIENIE ZAAWANSOWANYCH PAKIETÓW
Z ŁĄCZNYM PODZIAŁEM ZYSKU 42,5%



W pakiecie Standard oferujemy inwestorowi 15 625 tokenów 

z bonusem +5% , co w sumie daje 16 406.25 tokenów 3V COIN. Osoby, które będą 

trzymać w swoim portfelu tokeny, będą uprawnione do wypłaty z puli zysku spółki

w wysokości 10% w skali roku*. Ponadto,  każdemu inwestorowi przysługuje 1 miesiąc reklamy 

opublikowanej na portalu UKpopolsku.com na stronie głównej serwisu bądź w zakładce 

Wiadomości – w przypadku klienta biznesowego. Jeżeli inwestor jest osobą fizyczną, w tym 

pakiecie otrzyma możliwość opublikowania 6 ogłoszeń z wyróżnieniem na portalu 

UKpopolsku.com.**

$ 5 0 0
Standard
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* 10% liczone z całkowitej puli 50% zysków spółki przeznaczonych na dywidendy dla inwestorów, obliczanych i wypłacanych
kwartalnie. Szczegóły dostępne są w regulaminie na stronie www.3vcoin.io.

**dodatkowe korzyści dla klienta indywidualnego i biznesowego nie sumują się oraz nie podlegają wymianie na tokeny ani 
inne usługi. Szczegółowe informacje w regulaminie. 

http://www.3vcoin.io/


FR

W pakiecie Advanced inwestor otrzymuje 50 000 tokenów 3V COIN, oraz 

bonus +10% , co w sumie daje 55 000 tokenów 3V COIN. Osoby, które będą 

trzymać w swoim portfelu tokeny, będą uprawnione do wypłaty z puli zysku w wysokości

15% w skali roku*. Ponadto,  inwestorowi przysługuje prawo do wyświetlenia jego reklamy przez 

okres 3 miesięcy na portalu UKpopolsku.com na stronie głównej serwisu bądź w zakładce 

Wiadomości – w przypadku klienta biznesowego. Jeżeli inwestor jest osobą fizyczną, w tym pakiecie 

otrzyma możliwość opublikowania 8 ogłoszeń z wyróżnieniem na portalu UKpopolsku.com.**

$ 1  5 0 0

Advanced
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* 15% liczone z całkowitej puli 50% zysków spółki przeznaczonych na dywidendy dla inwestorów, obliczanych i wypłacanych
kwartalnie. Szczegóły dostępne są w regulaminie na stronie www.3vcoin.io.

**dodatkowe korzyści dla klienta indywidualnego i biznesowego nie sumują się oraz nie podlegają wymianie na tokeny 
ani inne usługi. Szczegółowe informacje w regulaminie. 

http://www.3vcoin.io/
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W pakiecie Pro inwestor otrzymuje 103 448.2758 tokenów 3V COIN, 

oraz bonus +15% , co po zsumowaniu wyniesie 118 965.5172 tokenów 3V COIN. 

Osoby, które będą trzymać w swoim portfelu tokeny, będą uprawnione do wypłaty z puli

zysku - 25% w skali roku*. Ponadto,  przysługuje im 6 miesięcy reklamy opublikowanej na portalu 

UKpopolsku.com na stronie głównej serwisu bądź w zakładce Wiadomości – w przypadku klienta 

biznesowego. Jeżeli natomiast inwestor jest osobą fizyczną, w tym pakiecie otrzyma możliwość 

opublikowania 10 ogłoszeń z wyróżnieniem na portalu UKpopolsku.com.**

$ 3  0 0 0

Pro

* 25% liczone z całkowitej puli 50% zysków spółki przeznaczonych na dywidendy dla inwestorów, obliczanych i wypłacanych
kwartalnie. Szczegóły dostępne są w regulaminie na stronie www.3vcoin.io.

**dodatkowe korzyści dla klienta indywidualnego i biznesowego nie sumują się oraz nie podlegają wymianie na tokeny ani inne 
usługi. Szczegółowe informacje w regulaminie. 

http://www.3vcoin.io/
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Pakiet Pro Plus to pakiet dla najbardziej wymagających osób, które

inwestując większe pieniądze, oczekują konkretnych zysków. Dlatego prócz 

178 571.4285 tokenów 3V COIN, wraz z bonusem +15% , które razem dają sumę 

205 357.1428 tokenów 3V COIN, inwestor trzymający swoje tokeny 3VCOIN w portfelu, w tym

pakiecie otrzyma aż 35% z puli podziału zysku w skali roku*. Ponadto,  przysługuje mu 12 miesięcy 

reklamy opublikowanej na portalu UKpopolsku.com na stronie głównej serwisu bądź w zakładce 

Wiadomości – w przypadku klienta biznesowego. Jeżeli inwestor jest osobą fizyczną, w tym pakiecie 

otrzyma możliwość opublikowania 12 ogłoszeń z wyróżnieniem na portalu UKpopolsku.com.**

$ 5  0 0 0

Pro Plus
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* 35% liczone z całkowitej puli 50% zysków spółki przeznaczonych na dywidendy dla inwestorów, obliczanych i wypłacanych
kwartalnie. Szczegóły dostępne są w regulaminie na stronie www.3vcoin.io.

**dodatkowe korzyści dla klienta indywidualnego i biznesowego nie sumują się oraz nie podlegają wymianie na tokeny 
ani inne usługi. Szczegółowe informacje w regulaminie. 

http://www.3vcoin.io/
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SYMULACJA ZYSKÓW W SKALI ROKU W PAKIETACH PRZY DOCHODZIE FIRMY 100 TYŚ 3VCOIN

2% 35%
Minimalny procent zysku –

dostępny w pakiecie Starter.
Maksymalny procent zysku 

w skali roku, dostępny 
w pakiecie Pro Plus.

PAKIETY BASIC I ADVANCED

Jak Państwo zauważyli, w zależności od wybranego pakietu tokenów 3V COIN,

zyski z inwestycji różnią się wartością procentową, zależną od wybranego

pakietu. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż wartości procentowe wskazują

jedynie zysk w skali roku, a nie całkowity zysk z inwestycji, gdyż ten zależy od

dodatkowych czynników takich jak wzrosty i ewentualne spadki kursu 3V COIN

na giełdach. Ponadto, do zysku należy doliczyć również dodatkowe profity

z reklam publikowanych na stronie UKpopolsku.com czego również nie

zawarliśmy w niniejszym podsumowaniu.

Wykres po prawej stronie doskonale obrazuje różnice pomiędzy każdym

z pakietów od STARTER do PRO PLUS.
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Podsumowanie

Inwestując w nasz projekt, nie tylko zarobisz, ale także wesprzesz projekt UKpopolsku oraz

polonię mieszkającą na terenie Zjednoczonego Królestwa, a także w kolejnych latach na terenie

Niemiec, Holandii, Belgii i innych państw Europejskich, gdzie wielu Polaków mieszka i pracuje.

Inwestując w token 3V COIN, pomożesz nam także stworzyć system SmartPayment, dzięki

któremu za pomocą wygodnej aplikacji, z poziomu swojego telefonu, będziesz mógł płacić

kryptowalutami w wielu sklepach i punktach usługowych na całym świecie. Serdecznie

zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną www.3vcoin.io, na której znajdziesz m.in.

Whitepaper ze szczegółowym opisem naszych planów związanych z niniejszym projektem

i tokenem 3V COIN, oraz z regulaminem, w którym znajdziesz jeszcze więcej szczegółów

dotyczących 3V COIN oraz niniejszej oferty.

http://www.3vcoin.io/


PRAGNIEMY ZAZNACZYĆ, ŻE NINIEJSZA OFERTA DOTYCZY TYLKO I WYŁĄCZNIE ZAKUPU 

TOKENU 3V COIN NA STRONIE: https://www.3vcoin.io/. 

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM DOSTĘPNYM NA STRONIE, 

A W RAZIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z NAMI NA ADRES  

support@3vcoin.io.



Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na

www.3vcoin.io

www.facebook.com/3VGroupLtd/

http://www.3vcoin.io/
http://www.facebook.com/3VGroupLtd/

