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Τεχνολογια blockchain



Το Blockchain, στα Ελληνικά «μπλοκ αλυσίδας», είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία, η οποία

παρουσιάζεται ως μία δημόσια, μη δυνάμενη να τροποποιηθεί ως προς το ιστορικό της,

διανεμημένη σειρά δεδομένων, ομαδοποιημένων σε χρονικά αριθμημένα «τμήματα»,

«συστοιχίες» (blocks).

Η τεχνολογία blockchain προκύπτει από ένα δίκτυο ανθρώπων που δημιουργούν και

μοιράζονται κάτι κοινό. Το κύριο χαρακτηριστικό του δικτύου αυτού που χρησιμοποιείται στην

τεχνολογία της αλυσίδας και στη γλώσσα των υπολογιστών ανήκει στην κατηγορία δικτύων υπό

τον τίτλο δίκτυο ομότιμων κόμβων.

Η πρώτη ιστορικά εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain ήταν το ψηφιακό νόμισμα Bitcoin, του

Satoshi Nakamoto.

Η ειδοποιός διαφορά του αρχείου blockchain σε αντίθεση με οποιουδήποτε άλλου είδους αρχείο

έγκειται στο ότι σε αυτό απουσιάζει η δυνατότητα διαγραφής δεδομένων σε αυτό.



Τι είναι το κρυπτονόμισμα



Το Κρυπτονόμισμα είναι μία peer-to-peer αποκεντρωμένη ηλεκτρονική μορφή χρήματος η

οποία βασίζεται πάνω στις αρχές της κρυπτογραφίας για την διασφάλιση του δικτύου και την

επαλήθευση των συναλλαγών. Τα περισσότερα κρυπτο νομίσματα κάνουν χρήση μιας

Κατανεμημένης Βάσης Δεδομένων ως τον πυλώνα του συστήματος τους, το επονομαζόμενο

Blockchain. Το bitcoin που παρουσιάστηκε το 2009, έγινε το πρώτο επιτυχημένο

αποκεντρωμένο κρυπτο νόμισμα. Λόγω της ανοικτής φύσης του λογισμικού του, επετράπη σε

πολλούς προγραμματιστές να πειραματιστούν με τον κώδικά του και να τον τροποποιήσουν

(fork). Έκτοτε δημιουργήθηκε μια πληθώρα νέων κρυπτο νομισμάτων στα οποία έχουν γίνει

προσπάθειες για να βελτιωθούν ή και να προστεθούν λειτουργίες όπως ταχύτερες συναλλαγές,

μεγαλύτερη ανωνυμία κ.ά.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό του κρυπτο νομίσματος είναι ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας του

και μέσω αυτού η ανθεκτικότητά του σε κάθε μορφής προσπάθεια για έλεγχο και παρέμβαση.



Ανταλλακτήρια 

κρυπτονομισμάτων



Μια παραδοσιακή συναλλαγή κρυπτο νομισμάτων λειτουργεί πάνω κάτω το ίδιο με μια

συναλλαγή σε ένα χρηματιστήριο μετοχών, με τους αγοραστές και τους πωλητές να

συνδιαλλάσσονται για την τρέχουσα τιμή της αγοράς των κρυπτο νομισμάτων . Το

ανταλλακτήριο, λειτουργεί ως ενδιάμεσος , σα μια χρηματιστηριακή εταιρία δηλαδή,

χρεώνοντας συνήθως μια προμήθεια για την κάθε συναλλαγή. Κάποιοι θα ανταλλάξουν

χρήματα για κρυπτο νομίσματα, ενώ κάποιοι άλλοι θα ανταλλάξουν μόνο μεταξύ διαφορετικών

κρυπτο νομισμάτων.

Τα πρώτα ανταλλακτήρια λειτουργούσαν με πλήρη ανωνυμία για τους χρήστες, με την πάροδο

του χρόνου όμως και λόγω της διαρκούς αύξησης των συναλλασσόμενων αλλά και λόγω

αποδοχής fiat money, όλο και περισσότερα ανταλλακτήρια εφαρμόζουν το KYC (know your

customer) για τους χρήστες τους.

Η αγορά των κρυπτο νομισμάτων λειτουργεί 24/7 χωρίς αργίες.

Πλήρης λίστα ανταλλακτηρίων και νομισμάτων: www.coinmarketcap.com

http://www.coinmarketcap.com/


ΑΤΜ’s κρυπτονομισμάτων 



ΑΤΜ’s κρυπτονομισμάτων 

Εκτός από τα ανταλλακτήρια, μπορεί κάποιος να αγοράσει ή/και να πουλήσει κρυπτονομίσματα 

μέσω των ειδικών ΑΤΜ’s για κρυπτονομίσματα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, περισσότερα 

από 80 στον αριθμό.

Εκεί, μπορεί κάποιος να καταθέσει ευρώ στο ΑΤΜ και να παραλάβει σε χαρτί εκτυπωμένο,

όπως στα ΑΤΜ’s των τραπεζών, τη διεύθυνση του πορτοφολιού του για το κρυπτο νόμισμα που

αγόρασε ή να το αποθηκεύσει κατευθείαν από την οθόνη του ΑΤΜ στο ηλεκτρονικό του

πορτοφόλι στο κινητό.

Εδώ, με αυτή τη διαδικασία, δηλαδή της αγοράς και πώλησης κρυπτο νομισμάτων μέσω των

ειδικών ΑΤΜ’s δε χρειάζεται να δώσει κάποιος τα στοιχεία του για να κάνει τη συναλλαγή,

έχουμε δηλαδή πλήρη ανωνυμία.



ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

VISA/MASTERCARD



ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ VISA/MASTERCARD ΠΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

Ήταν θέμα χρόνου να μπουν στο χώρο των κρυπτο νομισμάτων και οι κάρτες Visa &

Mastercard, από τη στιγμή που η ζήτηση για τα κρυπτο νομίσματα ήταν εκρηκτική και οι τζίροι

προκαλούσαν ίλιγγο.

Η αρχή έγινε με την Xapo Visa Card, όπου μπορούσε κάποιος να τη φορτίσει με μπιτκοιν και

εντός της εφαρμογής στο κινητό ή στον υπολογιστή να διαλέξει εάν προτιμά το υπόλοιπό του

στην κάρτα να εκφράζεται σε μπιτκοιν ή στο νόμισμα που διάλεξε να υποστηρίζει η κάρτα του.

Και στις δύο περιπτώσεις, μπορούσε ο κάτοχος της κάρτας να πάει να αγοράσει οτιδήποτε,

οπουδήποτε στον κόσμο και να πληρώσει με την κάρτα του από τη στιγμή που ήταν Visa.



Από τότε μέχρι σήμερα, υπάρχουν διαθέσιμες για τους χρήστες των κρυπτονομισμάτων

περισσότερες από 12 κάρτες Visa & MasterCard όπου υποστηρίζουν κρυπτονομίσματα και

μπορεί ο κάτοχός τους να προβεί σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών παγκοσμίως.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές:

- Xapo

- Trastra

- Wirex

- Bitwala

- Crypto.com

- Skrill

- Bitpay

- Revolut



Κρυπτονομίσματα: 

Tο αρχικό όραμα, η πορεία ως τώρα 

και εκτιμήσεις για το μέλλον 



Η αρχική ιδέα ήταν να αναπτυχθεί μία τεχνολογία που θα απελευθέρωνε την μεταφορά

αξίας και πλούτου από τον έλεγχο των τραπεζών και των κυβερνήσεων δίνοντας τον

έλεγχο πίσω στους πολίτες. Το κύριο πλεονέκτημα της τεχνολογίας αυτής είναι ότι είναι

αποκεντρωμένη (δεν ελέγχεται από κανένα κεντρικό ίδρυμα) και αδιάβλητη (καθώς όλες οι

συναλλαγές καταγράφονται στο Blockchain και δεν μπορούν να αλλοιωθούν). Το μειονέκτημα

όμως ήταν και παραμένει έως και σήμερα ότι η υιοθέτηση στην καθημερινή οικονομία δεν είναι

δυνατή στο βαθμό που θα επιθυμούσαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο χώρο των κρυπτο

νομισμάτων.

Όταν ουσιαστικά δημιουργείται ένα σύστημα που παρακάμπτει τις Τράπεζες και τις

κυβερνήσεις τόσο επιθετικά δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε την αποδοχή και έγκριση από

πλευράς τους άμεσα ούτε και την εύκολη πρόσβαση στην πραγματική οικονομία που ελέγχεται

από τα ιδρύματα και τους θεσμούς αυτούς.



Απεναντίας, θα βρεθούμε απέναντι και θα χαρακτηριστεί το όλο σύστημα, ως μέσο της

παραοικονομίας και του εγκλήματος περισσότερο διότι δεν υπόκεινται στον έλεγχο τους και

λιγότερο για τις αδυναμίες να υπάρξει ένα ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας και προστασίας από

επιτήδειους κάθε είδους (που υπάρχουν σε κάθε αγορά και οικονομία).

Η πιο πιθανή εξέλιξη, είναι ότι η τεχνολογία του Blockchain και τα ψηφιακά νομίσματα θα γίνουν

μέρος της πραγματικής οικονομίας όχι όμως τηρώντας το αρχικό όραμα, θα τεθούν υπό έλεγχο

και φορολόγηση και οι πραγματικές καινοτόμες εταιρείες της αγοράς και τα κρυπτο νομίσματα

τους θα δώσουν υπεραξία σε αυτούς που θα τα διακρίνουν, θα επενδύσουν και θα τα

κρατήσουν με μακροπρόθεσμο ορίζοντα στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι τους.



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Τα τελευταία σκαμπανεβάσματα του bitcoin έχουν οδηγήσει αρκετούς στο να προχωράνε σε

cash out για να χρησιμοποιήσουν τα κέρδη τους σε κάποια αγορά και σε αυτό το σημείο

έρχονται αντιμέτωποι με τη φορολογία. Όσο το bitcoin είναι στον ψηφιακό κόσμο είναι

ανώνυμο, μόλις βγει από αυτόν είναι πραγματικό και αποτυπώνει την αξία του σε σχέση με

άλλα νομίσματα στα οποία εξαργυρώνεται, μπαίνοντας αυτόματα στην λαβίδα της εφορίας.

Παρά το γεγονός πως το bitcoin δεν έχει αποκτήσει την ιδιότητα νόμιμου χρήματος στις

περισσότερες χώρες ακόμα, μερικοί φορολογικές αρχές έχουν αναγνωρίσει τη σημασία του και

πρότειναν μια ειδική φορολογική μεταχείριση για αυτό το εικονικό νόμισμα. Ας δούμε μερικές

από αυτές τις φορολογικές μεταχειρίσεις



ΗΠΑ

Η εφορία των ΗΠΑ αντιμετωπίζει το bitcoin ως ιδιοκτησία και όχι σαν νόμισμα. Έτσι, οι

συναλλαγές με τη χρήση Bitcoin θα φορολογούνται σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη

φορολογία των ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές Bitcoin θα πρέπει να αναφερθούν

στο IRS για φορολογικούς σκοπούς.

Οι φορολογούμενοι που πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες ως αντάλλαγμα για Bitcoin υποχρεούται

να συμπεριλάβουν την αξία του ληφθέντος Bitcoin στις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις τους. Η

αξία του Bitcoin υπολογίζεται με βάση την εύλογη αξία της αγοράς του Bitcoin σε δολάρια ΗΠΑ

κατά την ημερομηνία που το εικονικό νόμισμα έγινε δεκτό από τον φορολογούμενο (δηλαδή,

την συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημέρα της παραλαβής).



Αν το εικονικό νόμισμα είναι ένα περιουσιακό στοιχείο στα χέρια του φορολογούμενου

(παρόμοια με μετοχές, ομόλογα και άλλες επενδύσεις σε ακίνητα), ο φορολογούμενος πρέπει

να λάβει υπόψη φορολογητέα κέρδη και απώλειες.

Όσοι που ασχολούνται με την εξόρυξη Bitcoin επίσης υπόκεινται σε φορολόγηση στις

ΗΠΑ. Εάν η εξόρυξη αποδειχθεί επιτυχής, ο “ανθρακωρύχος” θα πρέπει να περιλάβει την

εύλογη αξία της αγοράς των Bitcoin που εξόρυξε στο ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά του.

Οι μισθοί που καταβάλλονται σε Bitcoin υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και για τις

συνεισφορές που συνδέονται με την απασχόληση (π.χ., κοινωνική ασφάλιση). Οι μισθοί σε

Bitcoin φορολογούνται με βάση την εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία

παραλαβής. Ομοίως, οι Bitcoin πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των

συναλλαγών, όπως η πληρωμή ενοικίου, ασφάλιστρα, επιδόματα, υπόκεινται στις υποχρεώσεις

για φορολογικούς σκοπούς αναφοράς.



Ευρωπαϊκή ένωση

Το 2015, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αποφάνθηκε ότι οι συναλλαγές με Bitcoin

“απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με την διάταξη που αφορά συναλλαγές που

αφορούν συνάλλαγμα, χαρτονομίσματα και τα κέρματα που χρησιμοποιούνται ως νόμιμο

χρήμα”. Έτσι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Bitcoin είναι νόμισμα, και όχι

ιδιοκτησία.

Αν και η αγορά και η πώληση Bitcoin δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, οι συναλλαγές σε Bitcoin

ενδέχεται να υπόκεινται σε άλλους φόρους, όπως οι κέρδη κεφαλαίου ή φόρος

εισοδήματος. Η φορολογική μεταχείριση των Bitcoin για φορολογικούς σκοπούς διαφέρει

ανάλογα με την κάθε χώρα της ΕΕ.



Βρετανία

Οι περισσότερες συναλλαγές εξαιρούνται από τέλη προστιθέμενου φόρου, ωστόσο η

Βρετανική εφορία έχει κατηγοριοποιήσει το bitcoin ως περιουσιακό στοιχείο και όχι ως

νόμισμα. Αυτό σημαίνει πως τα κρυπτο νομίσματα φορολογούνται είτε σαν κέρδη από κεφάλαιο

είτε με φόρο εισοδήματος ανάλογα με τις περιστάσεις.



Γερμανία

Το Bitcoin έχει θεωρηθεί ένα είδος ιδιωτικού χρήματος από το 2013. Παρά το γεγονός ότι το

Bitcoin υπόκειται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών 25% στη Γερμανία, ένας τέτοιος φόρος

επιβάλλεται μόνο αν τα κέρδη του Bitcoin αποκτήθηκαν εντός ενός έτους από την απόκτηση

του Bitcoin. Έτσι, οι φορολογούμενοι οι οποίοι κατέχουν Bitcoin για περισσότερο από ένα

χρόνο, δεν θα υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και οι συναλλαγές τους, θα

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της μη υποκείμενης στο φόρο «ιδιωτικής πώλησης». Η

αντιμετώπιση του Bitcoin στη Γερμανία είναι παρόμοια με την αντιμετώπιση άλλων

επενδυτικών μέσων, όπως μετοχές ή μερίδια.



Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, το Bitcoin αναγνωρίζεται επίσημα ως μέθοδος πληρωμής. Η πώληση του

Bitcoin απαλλάσσεται από το φόρο κατανάλωσης από την 1η Ιουλίου 2017. Τα εικονικά

νομίσματα αντιμετωπίζονται ως “αξίες περιουσιακών στοιχείων” που “μπορεί να

χρησιμοποιηθούν για πληρωμές και μπορούν να μεταφερθούν ψηφιακά”. Έτσι, στην Ιαπωνία,

τα κέρδη που αποκτήθηκαν από τη διαπραγμάτευση Bitcoin θεωρούνται έσοδα των

επιχειρήσεων και αντιμετωπίζονται ανάλογα για σκοπούς εισοδήματος και φόρο

κεφαλαιουχικών κερδών.



Αυστραλία

Στην Αυστραλία, οι συναλλαγές με τη χρήση Bitcoin και άλλα εικονικά νομίσματα εμπίπτουν

στο πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών ανταλλαγής. Οι Αυστραλίας φορολογικές αρχές

θεωρούν πως το Bitcoin δεν είναι τα χρήματα ή ξένο νόμισμα, αλλά ένα περιουσιακό στοιχείο

για σκοπούς κεφαλαιουχικών κερδών. Οι επιχειρήσεις που διενεργούν συναλλαγές σε Bitcoin

στην Αυστραλία θα πρέπει κανονικά να τεκμηριώσει και καταγράψουν την ημερομηνία των

συναλλαγών. Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν πληρωμές σε Bitcoin πρέπει να δηλώσουν την

αξία τους σε δολάρια Αυστραλίας ως τακτικό εισόδημα.

Από την άλλη πλευρά, οι συναλλαγές με Bitcoin για προσωπικούς σκοπούς

απαλλάσσονται από τη φορολογία, υπό δύο προϋποθέσεις, δηλαδή, (1) αν το Bitcoin

χρησιμοποιήθηκε ως πληρωμή για αγαθά και υπηρεσίες για προσωπική χρήση, και (2) η αξία

της συναλλαγής είναι χαμηλότερη από 10.000 δολάρια Αυστραλίας. Εξόρυξη και ανταλλαγής

Bitcoin για επαγγελματικούς σκοπούς στην Αυστραλία θεωρείται χρηματιστηριακή συναλλαγή

και να φορολογούνται ανάλογα.



Ελλάδα

Στην Ελλάδα το bitcoin αντιμετωπίζεται σαν ένα ακόμα μέσο τροφοδότησης του κράτους με

έσοδα. Η Ελληνική εφορία φορολογεί το κέρδος από το bitcoin, το ίδιο με το αν τα κέρδη

προέρχονταν από forex trade και φορολογείται κλιμακωτά με 22% και από ένα ποσό και πάνω

με 45%.





ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

• Hellenic Coin (hnc): το 1ο Ελληνικό κρυπτο νόμισμα

• Έτος ιδρύσεως: Φεβρουάριος 2015

• Τεχνολογία: Blockchain

• Αλγόριθμος: Scrypt PoW & PoS

• Διαπραγμάτευση: σε 5 ανταλλακτήρια

• Συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Coinmarketcap

• Αριθμός συνολικών κυκλοφορούντων νομισμάτων: 69,612,000, συν ότι νομίσματα

προκύπτουν από την ανταμοιβή διακράτησης (staking), 1% σε ετήσια βάση.

• Αλλαγή του management team από τον Ιανουάριο του 2020.



ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

• Εισαγωγή σε μεγαλύτερα ανταλλακτήρια (πχ Kraken, Coinbase Pro, Bittrex).

• Εισαγωγή σε e-wallet για Android & Ios: πχ Coinomi

• Εισαγωγή σε Pos Terminal, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις που το επιθυμούν να δέχονται

ως μέσο πληρωμής το Hellenic Coin και να τα μετατρέπουν σε ευρώ.

• Εισαγωγή στα ΑΤΜς για κρυπτο νομίσματα στην Ελλάδα (άνω των 30).

• Αποδεκτό από κάρτες Visa/MasterCard είτε μέσω της δημιουργίας δικής μας εταιρίας ΕΜΙ,

είτε μέσω εισαγωγής σε κάποια από τις υφιστάμενες κάρτες που υποστηρίζουν κρυπτο

νομίσματα (πχ Wirex, Trastra, Bitwala, Crypto.com, κ.α).

• Περαιτέρω αναβάθμιση του τεχνολογικού δικτύου (πρόσθεση σερβερς).

• Διαφήμιση & Προώθηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

• Δημιουργία γραφείου στην Αθήνα.



ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ

Ένα μακροπρόθεσμο επενδυτή που θα μας στηρίξει να υλοποιήσουμε όλα τα παραπάνω και

ακόμα περισσότερα ώστε να καταστήσουμε το Hellenic Coin έναν αξιόπιστο και ευρέως

αποδεκτό εναλλακτικό τρόπο πληρωμής για υπηρεσίες και αγαθά, στην Ελλάδα σε πρώτο

χρόνο και στον υπόλοιπο κόσμο στη συνέχεια.



ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Τουρισμός:

Μέσω του τουρισμού, της βαριάς βιομηχανίας της Ελλάδας. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 30

εκ τουρίστες επισκέπτονται τη χώρα μας για τις διακοπές τους και ο τζίρος ξεπερνάει τα 28 δις

ευρώ. Κλείνοντας συμφωνίες, παρέχοντας ταυτόχρονα διάφορα προνόμια, όπως σημαντική

έκπτωση, με όσα περισσότερα ξενοδοχεία, εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, καταστημάτων

εστίασης, να δέχονται το Hellenic Coin ως μέσο πληρωμής για αγαθά και υπηρεσίες, θα έχουμε

καταφέρει ένας σημαντικός αριθμός ξένων και Ελλήνων τουριστών να χρησιμοποιεί το Ελληνικό

κρυπτο νόμισμα. Μόνο το 1% των συνολικών τουριστών να υιοθετήσει το Hellenic Coin για τις

διακοπές τους στην Ελλάδα, είναι 300,000 άτομα, δηλαδή 300,000 διαφορετικά πορτοφόλια.



ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Επιχειρήσεις:

Κλείνοντας συμφωνία με όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα για να

δέχονται το Hellenic Coin ως μέσο πληρωμής, με σημαντικές αλυσίδες, πχ Coffee Island, το

Hellenic Coin θα αποκτήσει αναγνωρισιμότητα και επιπλέον χρήστες, άρα επιπλέον

πορτοφόλια.



ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Αθλητισμός:

Μέσω του αθλητισμού, από χορηγίες σε ομάδες μπάσκετ και ποδοσφαίρου και άλλων

εκδηλώσεων, μπορούμε να επιτύχουμε ακόμα πιο μεγάλη διείσδυση στην πραγματική

οικονομία και αναγνωρισιμότητα. Να φανταστούμε μόνο, την περίπτωση Αθλητικοί Σύλλογοι

όπως ο Ολυμπιακός και η Νόττιγχαμ Φόρρεστ, να έχουν στη φανέλα τους το λογότυπο του

Hellenic Coin και να παρέχουν διάφορα προνόμια, πχ έκπτωση στην τιμή των εισιτηρίων, στα

διαρκείας, στις αγορές από τις μπουτικ κ.α, πόσοι νέοι χρήστες θα προστεθούν στο δίκτυο του

Hellenic Coin και τι τρομερή διαφήμιση θα είναι αυτό. Σίγουρα, 100,000 νέοι χρήστες θα

προστεθούν από Ελλάδα και Αγγλία, λόγω Ολυμπιακού και Νόττιγχαμ, μέσα σε 3 μήνες.



ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Ναυτιλία:

Ο σημαντικότερος πυλώνας της Ελληνικής οικονομίας και παγκόσμια αναγνωρισμένος είναι

αυτός της ναυτιλίας. Μπορούμε εύκολα να φανταστούμε ποια θα είναι η εξέλιξη για το Hellenic

Coin εάν αρχίσει να γίνεται αποδεκτό σα μέσο πληρωμής στο χώρο της Ναυτιλίας, βγαίνοντας

μια ανακοίνωση στο Newswire στην Αμερική ότι η τάδε εισηγμένη δέχεται το Hellenic Coin ως

μέσο πληρωμής.



Με όλα τα παραπάνω, δηλαδή υποδομές, δυνατή 

ομάδα και υιοθέτηση από Αθλητικούς συλλόγους, 

Ναυτιλία, Τουρισμό και επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα, του Hellenic Coin ως μέσου πληρωμής, 

η επιτυχία είναι μονόδρομος.



www.helleniccoin.com


