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SnowGem – Acum sprijinit legal de o companie transparentă înregistrată oficial!
Echipa inovatoare de la SnowGem a mers din nou la nivelul următor, făcând un pas masiv înainte în
construirea unuia dintre cele mai sigure și de încredere sisteme de criptocurrency din viitorul
apropiat. După ce am implementat cu succes propriul mecanism de anti atac 51% (Thor's Hammer)
și ne-am dezvoltat echipa internațională cu membri cu experiență și vizionari din întreaga lume,
suntem fericiți să anunțăm că SnowGem este acum unul dintre puținele proiecte de criptocurrency
care au.
Noua companie va opera sub denumirea de Fundația SnowGem și are sediul în Republica Cehă. Se
asigură că dumneavoastră ca investitor investiți într-un activ sigur și legal. Noi, la SnowGem,
credem că, pe lângă munca grea, transparența este una dintre cele mai importante chei către succes.
În plus, rețeaua și blockchain-ul SnowGem vor rămâne întotdeauna independente și separate de
Fundația SnowGem, pentru a ne asigura că rămânem descentralizați. Prioritatea cea mai mare a
Fundației este și va fi întotdeauna să se asigure că SnowGem este acoperită din punct de vedere
legal și asigurată pentru fiecare investitor.
Acum partea interesantă! Cum va îmbunătăți noua companie și va consolida SnowGem? Ei
bine, există multe vesti minunate!









Fundația SnowGem ne permite să creăm documente legale pentru protejarea și oferirea
legală a produselor SnowGem fiecărui individ. Acest lucru înseamnă că veți putea să vă
folosiți propriul card de credit SnowGem! Un sistem de plată și un platformă de schimb din
fiat în criptomonede, sunt momentan în lucru, printre altele, asa că rămâneți aproape!
Vom fi înregistrați ca dezvoltator oficial și verificat pe Google Play și App Store, ceea ce ne
va permite în cele din urmă să publicăm un portofel multi-active pe Android și IOS!
Listarea pe cele mai mari platforme de tranzacționare va fi mult înlesnită, deoarece vom fi
întotdeauna în măsură să furnizăm documente juridice pregătite de avocații noștri pentru a
dovedi că SnowGem este un proiect pe deplin sprijinit și garantat legal!
Fundația SnowGem are propriile birouri situate în Republica Cehă și va fi o platformă
pentru a angaja noi membri competenți și cu experiență pentru echipa noastră și pentru
dezvoltarea viitoare a produselor noastre. În acest moment am angajat 3 lucrători cu normă
întreagă și 3 cu fracțiune de normă, dar acesta este doar începutul! SnowGem cu siguranță
nu este un "one-man-show" și am crescut în număr constant de la început și promitem că
vom continua să facem acest lucru.
Întrucât suntem un proiect internațional, cu membri din diferite părți ale lumii, lucrul
împreună și sporirea eficienței vor fi mult mai simple de acum încolo, cu echipa concentrată
într-un singur loc și fondatorul nostru, Tinh Pham, și restul echipei care interacționează
direct între ele în persoană.

Vrem să mulțumim comunității noastre minunate, care este una dintre comunitățile cele mai active
și de sprijin din toată lumea cripto și nu numai! Fără tine, SnowGem nu ar fi posibil. ♥
Dacă doriți să deveniți parte din familia SnowGem, alăturați-vă și urmariți-ne pe canalele media
sociale.
Acolo veți găsi o comunitate foarte activă, actualizări regulate și cadouri!

