Олон асуусан асуулт хариулт
-Танай компани хаана байршилтай вэ хэрхэн холбогдох вэ?
-Манай компани талбайн хажуу талын Практикал Даатгал гэсэн хаягтай
15 давхар оффисийн 1504 тоотод байрладаг ба харилцах утас
болон эмэйлийг вэбсайтийн хамгийн доод талаас харна уу ?
-ICO гэж юуг хэлж байна вэ?
-ICO гэдэг нь Initial Coin Offering
буюу хүмүүсд өөрсдийн компаний хувьцааг олон нийтэд санал болгож
байна гэсэн үг бөгөөд хамгийн ойрийн жишээ гэвэл СҮҮ ХК болон
Lend.mn үүд хувьцаа гаргасан шиг бид онлайн хэлбэрээр Монголдоо анх
удаа гаргаж байгаа гэсэн үг юм.
-Токэн гэж юуг хэлээд байна вэ? Энэ зүйлээр би юу хийх юм бэ?
-Манай компаний зорилтод хөтөлбөрүүдэд хөнгөлөлт эдлэх нэг хэлбэрээс
гадна дэлхийд арилжаанд оролцох боломжтой хувьцаа авсан гэсэн үг
бөгөөд таниас өөр хяналт тавих хүн байхгүй учираас ямар ч банк,
санхүүгийн байгууллагад бүртгэгдэхгүй (дундын байгууллага байхгүй)
арилжаанд болон хэрэглээнд хэрэглэж болох боломжтой онлайн хувьцаа,
мөнгө юм.
-Худалдан авалт хийсний дараагаар би токеноо хэдэн ширхэг
байна, хаана байна (хадаглах) вэ?
-Таны худалдаж авсан токэн таны өөрийн
Этэриүм түрүүвчинд байршина. Таниас өөр хэн ч таны токэнийг мэдэхгүй
гэдгийг анхаарна уу? Мөн таны бүхий л токэн Blockchain систем дээр
суурилсан учир дэлхий дээрх хэн ч хакердах, хулгайлах боломжгүй гэсэн
үг. Хамгийн гол нь банк шиг хүү тооцохгүй ч арилжааны зах зээлд үнэ
өсөх тусам таны токэний үнэ өсөж байна гэдгийг анхаарна уу?
-Яаж олон улсын зах зээлд эргэлдүүлэх вэ?
-Манай компаниас тодорхой өдөр бүх токен худалдаж авсан
хүмүүс рүү мэдэгдэл хийх болно.
-Бусад хөнгөлөлт ашгийг хэрхэн эдлэх вэ?
-Токеноо нийтэд зарласны дараагаар тодорхой хэмжээний хугацаанд
олон улсын зах зээлүүдэд манай компани таны худалдаж

авсан токенийг байршуулах бөгөөд манай компаний үйл ажиллагаа буюу
Форексийн салбарт та арилжаанд оролцвол бидний зүгээс тодорхой
анализ, мэдээ мэдээллүүдийг танд ямагт хүргэх бөгөөд аливаа зардал,
шимтгэлийн үед хөнгөлөлт эдлэх болно.
-Баталгаа байгаа юу?
-Бидний баталгаа бол бидний үйл ажиллагаа дэлхий дээр өдөр 5
триллион доллар эргэлддэг зах зээлд манай компани үйл ажиллагаа
явуулдаг учраас тасрах, зогсох магадлал туйлийн бага.
-Этэриүм түрүүвч?
-Манай токен олон улсын протоколын дагуу (ERC-20) дээр
суурилсан токен учраас та заавал
энэхүү протоколыг дэмждэг түрүүвчтэй байх хэрэгтэй. (линк оруулж
зургаар эсвэл видео) Мөн түүнийг та зөвхөн өөрийнхөө мэддэг
газраа компьютер, ухаалаг утас дээрээ хадгалагдаж байж дэлхийн
хаанаас ч манай токенийг шилжүүлэх боломжтой.

-Миний эмэйл хаяг нь д танайхаас майл ирсэнгүй.
-Магадгүй та өөрийн Spam хуудсаа шалгаж үзэх хэрэгтэй болов уу?
-Баталгаажуулах код ирсэнгүй.
-Бид танд заавал имайл хаягаар баталгаажуулах код илгээсэн байх
болно. Магадгүй та удаан интернет эсвэл Spam хэсгээ заавал шалгана
уу?
-Заавал иргэний үнэмлэхээ оруулах шаардлагатай юу?
-Мэдээж хэрэг хэрвээ та өөрийн багахан мэдээллийг бидэнтэй
хуваалцахгүй бол бид хэнд хэдий хэмжээний токен авч байна мөн Та
үнэхээр хүн мөн үү гэсэн асуултанд олон улсын арилжаанд оролцоход
хариулж чадахгүй байдал орох учраас заавал шаардлагатай.
-Хөрөнгө оруулсан мөнгө маань орж ирэхгүй байна?
-Хэрвээ танд энэ асуудал тулгарсан бол хүлцэл өчий. Гэхдээ маш олон
хүн хандалт явуулж байгаа учраас манай програм таны хүсэлтийг

уншихад багахан хэмжээний цаг шаардлагатай. Тиймээс та багахан
хүлээнэ үү?
-Мөнгөөр худалдаж авсан тохиолдолд заавал
Этэриүм түрүүвчтэй байх хэрэгтэй юу?
-Мэдээж хэрэг. Хэрвээ танд Этэриүм түрүүвч байхгүй бол бид танд яаж
таны токенийг буцааж явуулах вэ? Тиймээс та заавал байх
шаардлагатай. Этэриүм хаяг нээх
(https://www.youtube.com/watch?v=M2UOjnF5cvY)

Referral-буюу урамшуулал гэж юу вэ?

https://www.youtube.com/watch?v=0RXFC1wz7PU

Танай урамшуулал хэрхэн ажилладаг вэ?

https://www.youtube.com/watch?v=YjwNxmkhx0w

Хэрвээ танд эдгээр асуулт хариултаас өөр асуулт байвал бидний онлайн
туслахтай холбогдоно уу?
support@mgltoken.io
sales@mgltoken.io

Танд баярлалаа. MGL-Forex
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