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SnowGem - teraz legalnie wspierany przez oficjalnie zarejestrowaną
przejrzystą firmę!
Innowacyjny zespół w SnowGem po raz kolejny przeszedł na wyższy poziom,
robiąc ogromny krok naprzód w budowaniu jednego z najbardziej bezpiecznych i
zaufanych systemów kryptowalut w najbliższej przyszłości. Po pomyślnym
wdrożeniu naszego mechanizmu anty-51% ataku (Młot Thora) i rozwoju naszego
międzynarodowego zespołu z doświadczonymi i wizjonerskimi członkami z całego
świata, z przyjemnością informujemy, że SnowGem jest obecnie jednym z niewielu
projektów kryptowalut, które mają oficjalnie zarejestrowana i licencjonowana firma
w Unii Europejskiej.
Nowa firma będzie działać pod nazwą SnowGem Foundation i ma siedzibę w
Czechach. Zapewnia to, że jako inwestor inwestujesz w legalne i odporne na
oszustwa aktywa. W SnowGem wierzymy, że oprócz ciężkiej pracy, przejrzystość jest
jednym z najważniejszych kluczy do sukcesu. Ponadto sieć SnowGem i jej
Blockchain zawsze pozostaną niezależne i oddzielone od Fundacji SnowGem, aby
upewnić się, że pozostaniemy zdecentralizowani. Najwyższym priorytetem Fundacji
jest i zawsze będzie zapewnienie, że SnowGem jest w pełni objęty prawem i
bezpieczny dla każdego inwestora.
Teraz ekscytująca część!
Jak nowa firma poprawi i wzmocni SnowGem?
Cóż, jest wiele świetnych wiadomości!
Fundacja SnowGem pozwala nam tworzyć dokumenty prawne w celu ochrony i
legalnego oferowania naszych produktów SnowGem każdej osobie. Oznacza to, że
będziesz mógł uzyskać i korzystać z własnej karty kredytowej SnowGem! Trwają
również prace nad systemem płatności i możliwości wymiany Snowgem na FIAT,
bądź na to przygotowany!
Zostaniemy zarejestrowani jako zweryfikowani i oficjalni deweloperzy w
Google Play i App Store, co w końcu pozwoli nam opublikować portfel
wielozadaniowy na Androida i IOS!
Zdobycie notowań na największych giełdach będzie dużo łatwiejsze, ponieważ
zawsze będziemy w stanie dostarczyć dokumenty prawne przygotowane przez
naszych prawników, aby udowodnić, że SnowGem jest w pełni legalnym i
zabezpieczonym projektem!
Fundacja SnowGem ma własne biura zlokalizowane w Republice Czeskiej i
będzie platformą do zatrudniania nowych kompetentnych i doświadczonych
członków naszego zespołu oraz przyszłego rozwoju naszych produktów. W tej chwili
zatrudniliśmy 3 pracowników pełnoetatowych i 3 pracowników zatrudnionych w
niepełnym wymiarze godzin, ale to dopiero początek!
SnowGem z pewnością nie jest „pokazem jednoosobowym” i od samego początku
stale rośniemy liczebnie i obiecujemy, że będziemy nadal to robić.Ponieważ jesteśmy
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międzynarodowym projektem, z członkami z różnych części świata, współpraca i
zwiększanie wydajności będą od teraz znacznie prostsze, z zespołem
skoncentrowanym w jednym miejscu, a nasz założyciel, Tinh Pham, i reszta zespołu
kontaktuje się bezpośrednio ze sobą osobiście.
Chcemy podziękować naszej niesamowitej społeczności, która jest jedną z
najbardziej aktywnych i wspierających społeczności na całym krypto i nie tylko! Bez
ciebie SnowGem nie byłby możliwy.
Jeśli chcesz zostać członkiem rodziny SnowGem, dołącz do nas i śledź nas na
naszych kanałach społecznościowych.
Znajdziesz tam bardzo aktywną społeczność, regularne aktualizacje i prezenty!
PRZYSZŁOŚĆ JEST JASNA, PRZYSZŁOŚCIĄ JEST SNOWGEM

