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HolderMoon Token, merkezi olmayan finans ile yeniden tasarlandı
(DeFi) yönetimi. HolderMoon Token, son derece güvenli hacme
odaklanırken Projeleri ve Ekosistemi ile DeFi'yi Geliştirmek
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1

Ekosistem
HolderMoon (HLM) Token, proje geliştirmeleri ve ekosistemin yeniden yapılandırılması
yoluyla merkezi olmayan finansın (DeFi) yeniden geliştirilmesine odaklanmıştır.
DeFi'nin tamamen kusursuz olmasını sağlamak için tasarlanan ekosistemin en sorunlu
kısmına iyileştirmeler getiriyoruz.
Tokenlerin cüzdanlarda tutulmasını teşvik etmek ve güvenli alışverişin tam etkili işleyişini
sağlamak için oluşturduğumuz protokol.
Aynı zamanda HLM, projelere katkı sağlayan ve projeleri kendi bünyesinde barındırmayı
hedefleyen bir yapıda ilerlemektedir. Bu sayede bütçe döngüsü HolderMoon olarak
aktarılır ve hacim sağlanmasında büyük avantaj sağlar.
Likidite havuzunu kademeli olarak genişletmeyi hedefliyoruz ve HolderMoon yolcularının
finansal gücü artıyor. Bunun için tüm teknik düzeltmeleri olan sistemimizi ekosisteme
entegre ediyor ve arka planda kontrol ediyoruz.
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Holdermoon Vizyonu

Vizyonumuz, HolderMoon yolculuğundaki herkesi güvenli ve istikrarlı hacim
kazanımlarıyla ileriye taşımaktır.

Nasıl Olacak ?
Arka planda ekibimizle birlikte yürüttüğümüz projeleri HolderMoon'a entegre ederek
değerli bir hacim elde etmek için tüm bütçeyi HLM üzerinden taşıyacağız ve yapılan
dağıtım ile zaman ve işlem odaklı kazanımlar sağlayarak bunu ileriye taşıyacağız.
Ekosistem, veritabanımızda ön planda olan her işlemi yakarak cüzdandaki HLM değerini
artıracaktır.
Bu sistemin devam etmesi için atılması gereken adımlardan biri; Merkezi borsalar ve
Madencilik sistemi olacak.
Cüzdanında HolderMoon olan herkes, atılması gereken adımlarla planlanan seviyeye
yolculuk yapacaktır.
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Holdermoon Finans
Oranlar ve Dağılımlar
Merkezi olmayan finansta en önemli konulardan biri likit havuzdur. Tasarladığımız bu
sistemde her işlemden sonra HLM/BNB Liquid'e %3 oranında eklenmektedir.
Bu yapılandırma, durumu HolderMoon ekosistemi için sürdürülebilir kılar.

Holder Moon'un topluluğu için tasarladığı bir diğer özellik de Reflection'dır. Holder
Moon'u cüzdanınızda bulundurursanız, gerçekleşen her değişim işlemi için cüzdanınıza
HLM eklenir.
Takas işleminde akıllı sözleşmede belirtilen statik yansıma oranı %4'tür. Dağıtım aşaması,
tüm cüzdan sahiplerinin miktarına ve toplam arzına göre belirlenir. Bu süreç, her takas
aşamasında HLM kazancı sağlayacaktır.
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Tokenomiks

Toplam Arz : 800.000.000

ICO sürecinden sonra yanma

Her işlemde toplam %7 kesinti

ICO sürecinden sonra sıvı kilidi

Her işlemde %3 likit havuzu HLM/BNB olarak
kilitlenir

Her işlemde tüm cüzdanlara %4 dağıtım yapılır
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Sosyal Sorumluluk Projeleri

Holder Moon ekibi olarak birçok dayanışma ve yardım hedefimiz olacak. Planlarımızdan
biri, Afrika'da yardıma ihtiyaç duyulan alanlarda su kuyusu projelerine odaklanmaktır.
Duyarlılığımızın ana unsuru, bunun dünyadaki en temel ihtiyaçlardan biri olmasıdır.

Nasıl Olacak ?
Uluslararası projelere bu katkıyı her hedefin sonunda ve anlaşmalarımızın sonunda pay
şeklinde yapacağız.
Kötü niyetlerin oluşmaması için imzalanan yardım belgelerini topluluğumuzla
paylaşacağız.
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Yasal Uyarılar ve Riskler

Sağlanan bilgiler yatırım tavsiyesi, finansal tavsiye ve ticari tavsiye içermez, Bu materyal
tamamen bilgilendirme amaçlıdır.
(I) Bu materyal, herhangi bir hisse senedi veya hisse senedine yatırım yapmanız veya satın
almanız veya satmanız için bir teklif veya talep değildir. Bu senin sorumluluğun.
(II) Bilgilerimizde hiçbir şekilde garanti bulunmadığının altını çizeriz.
(III) Yatırım yapmadan önce araştırmanızı yapın ve tamamen kendi özgür iradeniz ve bilginizle
kendiniz doğrulayın. Herhangi bir şüphe durumunda, yatırım yapmadan önce bir mali danışmana
danışın. Akıllı sözleşmelerle ilgili her zaman riskler olduğunu lütfen unutmayın. Holder Moon
kayıtlı bir komisyoncu, analist veya yatırım danışmanı değildir.

