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Missão: 
Tornar-se um centro de 
investimento reconhecido e 
confiável. 



O Problema
Uma grande porcentagem de 
negócios on-line são apenas 
fraudes camufladas para roubar 
seu dinheiro. 

Seu principal objetivo é ganharem 
o tanto quanto possível e pagar o 
mínimo possível.

É cada vez mais difícil distinguir os 
negócios honestos das fraudes.



A Solução

Um sistema de propagação de 
investimentos em vários projetos 
diferentes, onde os retornos 
originam-se de mais de 20 
empresas diferentes em diversas 
áreas de actuação. Se um projeto 
falha, a perda é coberta por todos 
os outros projetos. Chamamos isso:

O negócio perfeito



Marcos iCenter.co  

Para ter uma idéia de como o iCenter.co cresce e para onde e onde quer chegar.

Janeiro 2017
Nasceu a Idéia

Fevereiro 2017
Registro da Empresa

Abril 2017
A ideia testada, 4 de 5 
pessoas falharam

Maio 2017
A Idéia foi reformulada

Dezembro 2017
Atingir 10.000 registos 
até final do ano.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Julho 2017
Idea bem sucedida, 
lançamento 6 de Julho

Agosto 2017
Os resultados falam por si, 2000 
registos, mais de 25 btc investidos



5 áreas de investimento diferentes
Answer the question, “Why are we the ones to solve the problem we identified?”

Crypto Mining
Cryptocurrencies 
mining é uma das 
tendências mais 

populares de todos 
os tempos!

Trading Sports Bets
Stocks, Forex, 

Cryptocurrencies e 
muito mais. Parceiros 
especialistas trocam 

tudo.

Arbitragem tem sido 
usada há anos. Nós 

alavancamos 
gestores de topo 

desempenho.

Multinível
Marketing de rede e 
HIYPs têm alto risco, 

mas também 
oferecem retornos 

muito elevados

Exchange
Com o crescente 

número de diferentes 
tipos de moeda, o 
mundo das trocas 

cresce muito.



Ao usar mais de 20 projetos diferentes, 
beneficiamos de especialistas em todas 
as áreas que operamos.
 
Com quem nós trabalhamos?
Pode encontrar uma lista completa de 
parceiros no nosso website iCenter.co. 
Esta é apenas uma amostra:

O Poder da Alavancagem



Nosso sistema é uma máquina de 
duplicação e  mineração criptografica com 
uma faucet simples oferecendo bitcoins 
gratuitos por visitar nosso website. Isso é 
extremamente atraente!

Máquina de Bitcoin Gratuito



Porquê?

Porque necessitamos de pessoas?

O modelo de negócios funciona, é estável, 
confiável e seguro. Não precisamos de 
pessoas para gerar lucros.

Por outro lado, quantas mais pessoas se 
juntam à nossa plataforma, mais 
investimentos recebemos e mais parceiros 
adicionamos, proporcionando um sistema 
mais estável e um maior nível de 
alavancagem.

Resultando em mais confiança, estabilidade 
e segurança para todos os envolvidos.



How it works?

Passo 1
Clique, obtenha o Telegram 
e o iCenter.co Bot

Passo 2
Invista em BTC para 
endereço fornecido

Passo 3
Ganhe cada 6 horas 
por 120 dias.

Link Investe Ganha

Ao investir com a iCenter.co, ganha 1,2% ao longo de 120 dias, pagos a cada 6 horas 
e podendo sacar desde 0,01btc.



Simplicidade é Chave

Invista              GANHE
Recrute             $฿$฿$



Recrute e Ganhe
Há 3 níveis de compensação como você pode 
ver do lado.

O website também pode ser usado como uma 
ferramenta de recrutamento copiando o 
código do link de referência do BOT, 
pressionando em "Equipe". Por exemplo:

?start=xxyourcodexx

Ao adicionar este código ao final de qualquer 
URL, todos os links de registro direcionarão 
para o seu link de referência BOT. 

Nível 1 - 10%

Nível 2 - 3%

Nível 3 - 1%



Como Receber os Ganhos?
Bitcoin é a Cripto moeda mais 
utilizada de todos os tempos.
Pode vendê-lo facilmente ou 
trocá-lo por qualquer moeda 
FIAT. Existem também 
empresas a oferecer cartão 
VISA e Master para Bitcoin



Onde posso encontrar 
mais informações?
Fale com seu patrocinador, a pessoa que o 
apresentou ao iCenter.co.

O nosso Website iCenter.co também 
possui várias informações.

E, finalmente, pode contactar-nos através 
do website ou através da nossa página do 
Facebook: http://fb.com/iCenter.co

Se necessitar de suporte, podemos 
fornecer links para o nosso Grupo 
Facebook e salas de chat no Telegram.

http://fb.com/iCenter.co


Bemvindo

“O Seu trabalho vai preencher 
grande parte de sua vida, a única 
forma de ficar verdadeiramente 
satisfeito é fazer o que acredita ser 
um ótimo trabalho. E a única 
maneira de fazer um excelente 
trabalho é amar o que você faz. 

Se ainda não encontrou, continue 
procurando. Não se conforme. 

Como com todos os assuntos do 
coração, você saberá quando o 
encontrar.”

STEVE JOBS




