
TIME REVERCOIN

A HORA
DE VIRAR
O JOGO



A ReverCoin

 
A ReverCoin é a criptomoeda da ReverCash – um E-marketplace 
parceiro de mais de 2600 lojas virtuais em todo o mundo.

Adquirindo ReverCoins você passa a ter direito a parte do lucro 
da ReverCash.

Sim, com ReverCoins!

Seria possível receber uma pequena comissão de cada 
compra que milhões de pessoas fazem todos os dias 
nas melhores lojas virtuais do planeta?

Entrando para o Time ReverCoin você pode ajudar sua empresa 
a vender mais e se manter nesse período de incerteza.



A Grande Jogada

Aumento do  de seu negóciopoder de compra

 financeiros da empresaPreservação dos recursos

 para o seu empreendimentoGeração de valor

Mais  para todosnegócios lucrativos

Estamos atravessando uma grande turbulência econômica 
e financeira e o  chegou pra abrir as portas  Time ReverCoin
da oportunidade, contribuindo para a recuperação de 
muitos negócios.



Você define o valor de investimento

Entra para o Time ReverCoin

Ganha poder de compra

Começa a lucrar

Vire o jogo, invista na moeda
digital mundo real para o 



 

Diariamente o sistema mostra o lucro auferido no 
dia anterior. Esse lucro você pode sacar* ou 
reinvestir comprando mais ReverCoins, para assim 
aumentar seu lucro nos meses seguintes.

 

Com as ReverCoins na sua carteira você recebe 
dividendos (%) todos os meses e ainda o poder de 
compra para movimentar o seu mercado.

Você também ganha com a valorização diária 
das suas ReverCoins.

O Seu investimento em Real é
convertido em ReverCoins

COMPRAR



Outras formas de ganhar

CashBack da ReverCash
Aproveite as ofertas das melhores lojas 
virtuais do mundo e receba de volta parte do 
dinheiro gasto nas suas compras.
 

Construa sua rede de vantagens e receba 
comissão pelas compras de seus indicados 
nos parceiros ReverCash.

Marketing de Relacionamento



Outras formas de ganhar

 

Assim que se associa, é feita a conversão do investimento em 
ReverCoins e cada empresa recebe uma antecipação de 
crédito de acordo com a análise de seu faturamento anual e 
do valor investido.

Ativo Digital Lucrativo

Com o crédito de ReverCoins extras na sua carteira você já 
pode utilizá-las nas outras empresas investidoras, gerando 
mais negócios para todos os associados.

 O simples fato de comprar ReverCoins e guardá-las te dá dois 
tipos de renda: a valorização da moeda e os dividendos diários 
que são creditados em seu escritório virtual todos os dias.

Crédito Imediato



Assim que se associa, é feita a conversão do 
investimento em ReverCoin e cada empresa 
recebe uma antecipação de crédito.

O seu investimento tem liquidez imediata, 
isso significa que você já pode usar as 
moedas em suas negociações com as 
outras empresas parceiras.

Liquidez imediata



O seu papel no time

Aceitar a moeda ReverCoin como forma de
pagamento na sua empresa

Receber em 12 meses a mesma quantidade de
ReverCoins que recebeu de crédito.

Promover a moeda em seu estabelecimento comercial

Trazer novos negócios e pessoas para o time

Investimento mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).



Digamos que sua empresa investiu R$ 10.000,00 e pela cotação da 
ReverCoin, você irá receber 6 mil moedas. E digamos que pela 
análise do faturamento foi liberado um PODER DE COMPRA DE R$ 
100.000,00 (Cem Mil Reais) para sua empresa, nesse momento 
serão creditados mais 54 mil ReverCoins no seu escritório virtual na 
forma de empréstimo.

A partir desse momento a empresa pode gastar os 60 mil 
ReverCoins nos outros estabelecimentos conveniados e terá 12 
meses para receber 54 mil ReverCoins em seu estabelecimento 
como forma de pagamento. Caso contrário, pagará multa 
contratual em Reais de 100% do valor creditado em Real.

Vamos entender isso na prática



É importante reforçar que cada investidor do Time 
ReverCoin, ao se associar, assume o compromisso de 
movimentar a carteira digital com o objetivo de 
creditar em ReverCoins no mínimo o mesmo valor a 
ele emprestado. O prazo para cumprir esse 
compromisso é de 12 meses.



Constantes atualizações serão implementadas no site 
da ReverCash para facilitar as vendas e aumentar as 
comissões tanto para a empresa quanto para nossos 
associados detentores de tokens (moedas) ReverCoins.

Também desenvolveremos facilitadores para as 
compras nos parceiros, além de extensões de 
navegadores e aplicativos.

Todas as transações são feitas na segura plataforma 
ReverCash (que está em processo de atualização)

Uma jogada para todo mundo
ganhar mais



A publicidade de sua empresa no âmbito do recebimento das ReverCoins 
ganhará reforço nos nossos canais de mídia e você receberá material de 
apoio para auxiliar na divulgação da nova modalidade de recebimento.

Você contará com nosso suporte e se beneficiará do mix de comunicação.

O preço da moeda será ajustado de acordo com a demanda do mercado e 
o desejo dos possuidores de ROI tokens (ReverCoins).

Em janeiro de 2022 pretendemos lançar os tokens em pelo menos 3 
Exchanges para facilitar as negociações da ReverCoin em escala global.

Desde março de 2019 os dividendos são repassados para quem já possui 
ReverCoins.

Vamos  juntos!ganhar e crescer

Mais informações no site: www.revercoin.com.br



Time Revercoin

Faça a leitura do código com a câmera do seu celular ou baixe o aplicativo 
de QR Code na loja de App do seu aparelho.

Estamos ao seu dispor

A hora de virar o jogo


