Quaestor
APRESENTAÇÃO
Durante a era do Império Romano, os Quaestores foram
eleitos oficiais que supervisionavam as contas do tesouro e
financeiras do estado, seus exércitos e seus oficiais. Os
Questores foram incumbidos de supervisão financeira. Para
entender:
Nós fornecemos serviços para você e nunca tocamos em seu
dinheiro ou contas. Suas decisões financeiras são só suas.

Aviso Legal
:Antes de falar com afiliados potenciais, a lei estabelece que
devemos fazer o seguinte aviso legal:
É ilegal para um promotor ou qualquer participante de uma
empresa comercial persuadir alguém a:

1

Fazer um pagamento prometendo benefícios do recrutamento

2

Para fazer quaisquer reivindicações descrevendo "altos rendimentos
são facilmente alcançados".

A Quaestor Solutions
possui as seguintes marcas:
1

Quaestor Master Node ”Click It”

2

Quaestor Bot

3

Quaestor Coin

4

Quaestor Exchange

O que é um Master Node”,
É complicado configurar um Master Node. Para pessoas não treinadas e sem experiência em Linux, é uma tarefa
impossível. É por isso que criamos o sistema automatizado para ajudá-lo a configurar os Master nodes

DEFINIÇÃO DE UM MASTERNODE:
Os Master nodes são servidores de computadores, configurados para atender os usuários de uma determinada criptomoeda. Para
dizê-lo simplesmente, um Master node ajuda a manter a rede. E por causa disso - um Master node é PAGO para fazer isso, pois
todos os Master nodes são recompensados com moedas que são mineradas ou cunhadas.
Hospedar um Master node Dash gera moedas Dash, um Master node Polis Mera gera moedas Polis, e um Master node Quaestor, é
claro, gera moedas Quaestor. Os ganhos variam principalmente de acordo com a contagem do Master Node e cada moeda pode ter
períodos de pagamento diferentes.Portanto, tendo um Master node realmente lhe paga moedas todos os dias ou semanas.
Como um bônus adicional, você ainda possui e controla a moeda que você colocou no Master node. Acreditamos firmemente que
esta será a GRANDE oportunidade de cripto de 2019. Veja desta maneira. É como ser pago passivamente com o dinheiro que você
tem na sua carteira.

Quaestor Master Node ”Click It””,
Com o Master Node (MN) "Click It", Você pode criar facilmente todos os Master nodes que você
deseja em poucos minutos apenas clicando no mouse.
Você pode configurar seu próprio Master Node. Se você não tem fundos suficientes para criar um MN,
então você pode pedir à comunidade (rede) para se juntar ao seu MN.
Quaestor Master Note ”Click
Taxa única para configuração
de um Master node sem limites de tempo
It”,
Quaestor Master Node ”Click It” 1
( até 1 Master Node )
= € 150
Quaestor Master Node ”Click It” 2
( até 2 Master Node )
= € 300
Quaestor Master Node ”Click It” 5
( até 5 Master Node )
= € 500
mais pacotes no site

Quaestor Trading Bot
O nosso Trading Bot Software trará sua negociação de criptomoedas para um nível totalmente novo. Você pode
negociar em vários exchanges simultaneamente a partir de um bot com muitas características que nunca foram vistos
antes num bot de negociação. Estamos no teste final no Bot 2.0, onde você próprio pode alterar todos os parâmetros
e sinais. Uma vez pronto, você pode facilmente configurar o bot no seu back office.
Os detalhes sobre como o Bot funciona serão anunciados em breve. Acreditamos firmemente que você ficará muito
animado:

CARACTERÍSTICAS:
Começar negociar
Pausar negociar
Parar negociar
Funcionalidade Re-compra
Próprio ajuste de parâmetros e sinais
Taxa mensal € 100

Pacotes Multi com desconto estarão disponíveis a partir do lançamento do bot no primeiro trimestre de 2019

Oferta total da Moeda Quaestor

A oferta total de moeda Quaestor será 20,000,000 (Twenty Million)
Apenas 3% é pré-minerado = 600.000 moedas - TODOS configurados como Master nodes e TRANCADOS por 10 anos
200,000 moedas são reservadas para nossa equipe de desenvolvimento.
400,000 moedas são reservadas para os Afiliados, que estão construindo a rede do Quaestor. ( 200 Master Nodes )
19,400,000 moedas são atribuídas para ganhos de juros do Master node. Isso garante ganho dos juros por 10 anos ou
3.650 dias!

19,400,000 moedas / 3650 dias = Moedas diárias que serão compartilhadas entre os Master nodes ativos = 5315 moedas
A moeda será lançada a um preço de $3
Será necessário 2000 moedas para configurar cada Master node.

Quaestor Exchange
O nosso próprio Exchange será aberto no terceiro trimestre de 2019. Nosso Exchange será único, porque a Matriz
+ o bônus de rede que você cria agora, receberá 60% da taxa dos corretores, dependendo do seu esforço. :

10% Bônus direto
10% entra no EBP1
20% entra no EBP2 ( Qualificação, 1 Afiliado ativo )
20% entra no EBP2, o LMB ( Qualificação 1-5 afiliados ativos)
Entendemos que algumas pessoas não participarão da parte afiliada de nossos negócios. No entanto, você terá um
link de inscrição para os clientes, o que significa que todas as pessoas que você introduze como clientes no nosso
Exchange gerarão ganhos diretos para você e, depois, também para o downline.

Programa de Afiliados
20 % Fast Start Bonus (Bônus de arranque rápido)

3 x 10 Forced Matrix (Matriz Forçada)
5 x 20% Personal Matching Bonus (Bônus de Correspondência Pessoal)
5 x 20% Level Matching Bonus (Bônus de correspondência de nível)
10% World/Founders Bonus Pool (Pool de bônus Mundial e de Fundadores)
100% Pagamento para a organização de todas as linhas de produtos :
30% Bônus de Matriz
60% Bônus de Correspondência
10% Pool Mundial e de Fundadores

Fast Start Bonus
(Bônus de arranque rápido)
20 % Bônus de arranque rápido

10 % Bônus de arranque rápido nas vendas diretas
and
5 x 2 % Bônus de arranque rápido em 5 níveis

O Fast Start Bonus é pago quando a primeira venda a um cliente é feita dentro de 48 horas.
Se você inscrever um Afiliado e ele comprar um produto dentro de 48 horas,
você, como introdutor, será contado como direto.

O software do Matrix Pagamento Bot
O preço mensal do Quaestor Bot software é € 100
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Pagamento com matriz completa e apenas 1 produto (mensalmente com matriz completa) € 156.348,00
Pool Mundial e de Fundadores
€ 885.720,00

Personal Matching Bonus
(Bônus de Correspondência Pessoal)
Se você é um Afiliado e pessoalmente introduziu 3 Afiliados ativos, você ganhará 20% de Bônus de
Correspondência nos ganhos desses afiliados, sem limite de tempo. Para ganhar no nível 2,3,4 e 5
você precisa se qualificar, introduzindo 6,9,12 ou 15 Afiliados ativos:

Bônus de Correspondência Pessoal é:
Nível 1 = 20 % Bônus de Correspondência Pessoal de todos os seus afiliados ativos pessoalmente patrocinados
Nível 2 = 20 % de seus Afiliados ativos pessoalmente introduzidos
Nível 3 = 20 % de seus Afiliados ativos pessoalmente introduzidos
Nível 4 = 20 % de seus Afiliados ativos pessoalmente introduzidos
Nível 5 = 20 % de seus Afiliados ativos pessoalmente introduzidos

Level Matching Bonus
(Bônus de correspondência de nível)
O afiliado deve, no prazo de 14 dias após a inscrição, qualificar-se para o Bônus de correspondência
de nível com um mínimo de 3 Afiliados ativos. Se isso não for conseguido, o afiliado não poderá
ganhar nenhum Bônus de correspondência de nível, nunca! Esta é a única uma chance.
The Matrix pay/Trading Bot
5 x 20 % Bônus de correspondência de nível de todos os ganhos dos seus afiliados em:
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5

= 20%
= 20%
= 20%
= 20%
= 20%

Qualificação = 3 AA (( Afiliados Ativos) pessoais dentro de 14 dias )
Qualificação = 6 AA pessoais( Sem limites de tempo)
Qualificação = 9 AA pessoais(Sem limites de tempo)
Qualificação = 12 AA pessoais(Sem limites de tempo)
Qualificação = 15 AA pessoais(Sem limites de tempo)

World Bonus Pool
(Pool de bônus Mundial)
Todos os Afiliados que introduzem 20 ou mais afiliados ativos ganham uma parte do Bónus
Mundial. 5% da receita bruta da empresa é adicionada ao Pool de Bônus Mundial e é paga
mensalmente.

Você também precisa:
As qualificações escritas acima e que pelo menos 6 de suas pessoalmente introduzidas, que também tem pelo menos 3 Afiliados
ativos pessoais cada

Exchange Bonus Pool 1
(Pool de Bônus do Exchange 1)
A partir do dia da abertura do exchange, e você está qualificado para EBP1, você compartilhará o
valor de 10% da taxa de transação diária criada em nosso próprio Exchange A. Pago mensalmente.

( A Exchange são todos Altcoins normais )
( B Exchange são todas moedas Masternode )

Qualificação:
Introduzir 6 afiliados ativos,
em seguida, ajudar os seus 6 introduzirem 3 Afiliados ativos cada,
construindo um Unilevel de 100 afiliados
(sem limite de tempo)

Exchange Bonus Pool 2
(Pool de Bônus do Exchange 2)
A partir do dia da abertura do exchange, e você está qualificado para EBP1, você compartilhará o
valor de 20% da taxa de transação diária criada em nosso próprio Exchange A. Pago mensalmente.
( A Exchange são todos Altcoins normais )
( B Exchange são todas moedas Masternode )

Qualificação:
Introduzir 1 Afiliado ativo
LMB 20% em 5 níveis
Introduzir 1-5 Afiliados ativos

Compartilhamento de taxa de transação

A implementação de uma taxa de transação garante receita contínua para toda a rede.
A taxa de transação será de 0,2% do valor enviado e será compartilhada a 100% pelos Afiliados Ativos.
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A Quaestor se torna verde

The Matrix pay/Trading Bot

Visão geral de classificação e bônus
Classificação

Pessoalmente
introduzidos
AA

O seu AA
também
tem

Equipe
pessoal de
AA

Matriz
Equipe de AA

BÔNUS

GLADIATOR

3

PREFECT

3

CENTURION

6

LIEUTENANT

6

PRIMUS

9

LEGATE

10+

The
Matrix pay/Trading
AcimaBot
+ 50 moedas Quaestor + vídeo privado com GFMD Keld Mathiesen para expandir seus
500

COMMANDANTE

15+

1000

GENERAL

15+

1000

10.000

Pin General de ouro, + 100 moedas Quaestor + Hotel e ingressos para 2 pessoas para o
próximo evento+ vídeo especial sobre a viagem de um General na Quaestor

GENERAL 1 ESTRELLA

20+

1000

20.000

Pin General com 1 diamante + 200 moedas Quaestor + Quaestor Retrato General 1 Estrella
com armação (arte muito bonita) enviado para sua casa assinado por CEO Svend Rasmussen.
Viagem privada com CEO e FGMD antes ou depois do evento, todas as despesas pagas

GENERAL 2 ESTRELLAS

20+

1000

30.000

Pin General 2 diamantes + 300 moedas Quaestor + Quaestor Retrato General 2 Estrellas com
armação (arte muito bonita) enviado para sua casa assinado por CEO Svend Rasmussen.
viagem ao Havaí ou Tahiti todas as despesas pagas

GENERAL 3 ESTRELLAS

20+

1000

50.000

Pin General com 3 diamantes + 400 moedas Quaestor Quaestor Retrato General 3 Estrellas
com armação (arte muito bonita) enviado para sua casa assinado por CEO Svend Rasmussen.
€ 15.000 em BTC

GENERAL REAL

30+

1000

88.572

Relógio Quaestor Edição especial de General real+ 500 moedas Quaestor + carro no valor de
até € 50.000 com Questor folha (se você quiser) Troféu Quaestor de General Real de
Excelência assinado pelo CEO e Distribuidor Mestre Global, gravado no Hall da Fama

Public recognition, Certificado Gladiator , Acesso ao treinamento interativo ELITE- NÍVEL 1

3

3

Public recognition, Certificado Prefect, Acesso ao treinamento interativo ELITE- NÍVEL 2

25

Acima + 5 moedas Quaestor

50

Acima + 10 moedas Quaestor
Acima + 20 moedas Quaestor

100

negócios

Acima + 75 moedas Quaestor + Hotel e ingressos para 2 pessoas para o próximo evento

Obrigado pelo seu tempo!
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Equipe Quaestor

