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Tradycyjna Kryptowaluta Jutra

Utrzymanie.
Działająca ekonomia 

pierwszej generacji + 

modele technologiczne :

Zrównoważony Skarbiec 

działa na 3 giełdach

Uniknięcie.
Problematyczne modele 

ekonomiczne drugiej 

generacji : 

Brak ICO + Brak wydobycia 

wstępnego

Ewolucja.
Sprawdzone modele 

technologii drugiej generacji : 

Solidny plan działań, w tym 

platforma Smart Contract 

nowej generacji
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Nasza formuła‘UCZCIWEGO 
WDROŻENIA’

Brak
ICO

Energi wdrożono bez 

przechodzenia przez proces 

Pierwotnej wyprzedaży 

tokenów

Brak
wstępnego 

wydobywania
Energi nie zezwoliło na 

wstępne wydobywanie, 

zmniejszając tym samym 

potencjalną centralizację 

początkowej podaży NRG.

Samofinanso
wanie

Energi ma model Skarbca, 

który zasila 40% 

dwutygodniowych emisji z 

powrotem na rozwój i 

wzrost.

Earndrop
Kampanie marketingowe 

Earndrop mają na celu 

propagowanie przesłania Energi i 

promowanie uczciwości i 

decentralizacji.



4 ENERGI

Model finansowy
1,000,000NRG emitowane każdego miesiąca.

Podzielone pomiędzy StakeHodlerów Energi , 
Skarbiec, Szkielet + Masternode

10%

40%

StakeHodlerzy mogą zbierać nagrody Staking, 

uruchamiając swoje portfele Energi. Częstotliwość 

nagród za Proof-of-Staking zależy od kwoty, jaką 

użytkownik stawia, a także od łącznej sumy stawki 

NRG w sieci.. 

StakeHodlerzy

Fundusze skarbca opłacają rozwój produktu, 

marketing, adopcję kupców i rozwój zespołu. 

Członkowie społeczności mogą składać 

propozycje do Skarbca.

Skarbiec

Em
is

je
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Jedna dziesiąta miesięcznych emisji 

przydzielana jest założycielowi Energi jako 

zachęta do przyszłego przywództwa i doradztwa. 

Zainteresowanie Energi zastępuje wydobywanie 

wstępne lub alokację ICO.

Model finansowy
1,000,000 NRG emitowane każdego miesiąca.

Podzielone pomiędzy StakeHodlerów Energi, 
Skarbiec, Szkielet + Masternode.Em

is
je
Szkielet

Masternode NRG dodają stabilność i obliczają 

transakcje w sieci. Wynagrodzenie jest 

regularnie przekazywane jako zapłata za 

zabezpieczenie i stabilizację każdego węzła 

roboczego w sieci NRG.

Masternode

10%

40%
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ZARZĄDZANIE

Partnerzy sieci mogą głosować na 

propozycje społeczności Energi i 

kierować kierunkiem projektu.

TRANSAKCJE

Masternode używa algorytmu 

konsensusu do obliczania transakcji 

w sieci.

STABILNOŚĆ SIECI + DECENTRALIZACJA 

Partnerzy sieci są zachęcani do udziału i 

kupują Masternode, które zabezpieczają i 

stabilizują sieć. Im większa liczba węzłów 

NRG, tym bardziej zdecentralizowana jest 

sieć NRG.

Funkcjonalność 
Masternode 
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Nagrody NRG Masternode 
vs Porównanie kosztów konfiguracji
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STAKING 

Posiadacze NRG mogą „Stawiać” swoje 

monety NRG na sieć blockchain, aby 

potwierdzić transakcje za nagrody NRG.

TRANSAKCJE

Staking wykorzystuje również 

algorytm konsensusu do obliczania 

transakcji w sieci.

STABILNOŚĆ SIECI + DECENTRALIZACJA 

Partnerzy sieci są zachęcani do Stake NRG, 

który z kolei zabezpiecza i stabilizuje sieć. 

Im większa liczba uczestników, tym 

bardziej zdecentralizowana jest sieć NRG.

Funkcjonalność 
Staking
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STAKING ROI NRG 
Porównanie
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TOMMY
CEO I PRZEWODNICZĄCY

Tommy jest cenionym liderem i 
trenerem w społeczności 
kryptowalut.

RYAN
PREZES

Ryan nadzoruje wszystkie 
codzienne operacje Energi i 
kieruje Zespołem ds. Rozwoju.

CAROLYN
WICEPREZES DS. OPERACJI

Carolyn tO wykwalifikowana 
specjalistka ds. finansów z 
dyplomem ACCA, posiadająca 
globalne doświadczenie w 
bankowości inwestycyjnej.

GREG
WICEPREZES DS. REKRUTACJI

Greg ma 30 lat doświadczenia w 
skalowaniu w wielu szanowanych 
firmach w branży 
technologicznej.

BEN
DORADCA - TOKENOMIA

Ben ma doświadczenie w 
tworzeniu od podstaw udanego 
systemu tokenomicznego.

CLIFF
DORADCA – SPRZEDAŻ + FINANSE

Cliff ma doświadczenie w 
tworzeniu strategii sprzedaży 
technicznej i budowaniu relacji z 
klientami.

MIKE
DORADCA - MASTERNODE

Mike ma duże doświadczenie w 
tworzeniu skryptów Masternode i 
doradzaniu przy projektowaniu 
hostingu Masternode.

Zespół Energi Core posiada wspólne doświadczenia branżowe w dziedzinie 

Kryptowalut, Finansów, Ekonomii, Marketingu i Rozwoju. 

Zespół Liderów.
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Energi składa się z ponad 20 osób i ciągle stara się agresywnie rozwijać. Zbiorowe doświadczenia zespołu obejmują takie firmy, 

jak Citibank, Accenture, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Intel, Ethereum, Icon Foundation, GoChain i Aion. 

The Collective Expertise.
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Ranking ruchu w sieci 
+ Obserwowatorzy w mediach społecznościowych
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Jeśli 
chcesz się 
zaangażo-
wać, 
odwiedź 
naszą 
stronę 
internetową

KONTAKT

partner@energi.team

STRONA INTERNETOWA

www.energi.world/slidedeck/

BIAŁA KSIĘGA

http://nrg.click/deck_whitepaper

mailto:partner@energi.team
http://www.energi.world/slidedeck/
http://www.energi.world/whitepaper

