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Hisztek-e a sorsban?
A GetNode és a Bitwin24 létrejötte határozottan különleges:
Azokban az időkben a Masternode-ok még nem voltak népszerűek a német nyelvű országokban ennek ellenére a Getnode alapítói intenzíven és egymástól függetlenül foglalkoznak a témával egyikük Németországban és egyikük 8500 km távolságra Thaiföldön.
Egyikük sem ismeri a másikat.
A középpontban a Masternode-befektetések állnak egy személyes, passzív jövedelem forrás
kiépítése céljából.
Az első, sikeresen programozott masternodok létrehozása után az alapítók a közösségi médián
keresztül felfigyelnek, majd kapcsolatba lépnek egymással.
Gyorsan szimpatizálnak egymással, hiszen szenvedélyük egy és ugyanaz.
Vállalkozási szemmel hamar felismerik, hogy a Masternode-piac nagy lehetőségekkel rendelkezik,
és sok érdeklődő különböző nagyságú összegeket szeretne beruházni a kriptoszektorba.
Felismerik a közösség erejét.
Megszületett a GetNode ötlete, egy olyan Masternode-Pool, amiben kisebb befektetésekkel,
ugyanakkor a közös pool erejével bárki részt tud venni.
Mindketten sok energiát és időt fektetnek a projektbe.
A kezdetben a programozást maguk végzik, engedélyekre volt szükség, struktúrákat kellett
létrehozni, ügyfeleket keresni, az egészet figyelni és karban is kellett tartani - ez 24/7 munkát
jelentett mindkettejük számára.
De jönnek az első sikerek is - a Masternode-pool növekszik, az ügyfelek elégedettek és új
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kapcsolatok alakulnak ki.
A csapat növekszik és így a feladatokat is jobban szét lehet osztani - a programozók már néhány
perc alatt felállítanak egy masternode-t.
A pihenés azonban még nem jöhet szóba - a sugallat, hogy egy saját Coin-t hozzanak létre egy
blockchain alapú online lottóra egyre csak erősödött. Ez végül a Bitwin24 megszületéséhez vezetett.
Itt aztán újra fel kellett gyűrniük az ing ujját és újabb komoly tőkét fektettek be. Kifejlesztették a BWI
érmét, leprogramoztak egy működő lottó-rendszert és megindították az első fázist (Launch-fázis).
Jelenleg több mint 17 000 résztvevővel erős növekedési szakaszban vagyunk, és már most egy
nagyszerű közösség jött létre.
Alig várjuk, hogy a lottó 2021 januárjában elinduljon.
De Jirka és Patryk nem lennének Jirka és Patryk, ha még nem dolgoznának egy kiegészítő eszközön
a Bitwin24 számára.
Az erős alapítók erős termékeket hoznak létre, és az akadályok nem jelenthetnek nekik
problémákat. Jirka és Patryk, a két alapító szerencsésen egymásra találtak, tökéletesen kiegészítik
egymást, és minden bizonnyal még nagyon sokat fognak elérni ezen a fiatal kriptopiacon.
Nagy utazás lesz ez!
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