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NEDEN BSC?

Binance Genel Müdürü Changpeng Zhao (CZ), geliştiricileri ve DeFi projelerini 
defalarca Ethereum ekosistemini Binance lehine terk etmeye teşvik ederken, 
BSC'nin Ethereum ekosistemi için bir "destek ağı" olduğunu belirtti. Kullanıcıların 
BSC platformuna geçişi, platformun gaz maliyetlerini Ethereum'a kıyasla oldukça 
düşük (0,04 $) tutmayı başardığı için uygun fiyatlı DeFi ürünlerine olan talebin 
artmasıyla açıklanıyor. (5.53 $), 135 kat daha ucuz olan BSC için kayda değer bir 
fark.

Burada sunulan tüm verilerden ve genel istatistiklerden, BSC son aylarında 
çok sayıda kullanıcıyı kendine çekti. Ancak mevcut trendlere bakıldığında, 
birçok kullanıcı varlıklarını elinde tutmak için Ethereum'a geri dönme 
eğiliminde.

Belki de BSC, daha eksiksiz bir DeFi platformu haline gelerek düzenli bir müşteri 
tabanını korumayı başaracaktır. İnsanların BSC ağını sevmemesinin ana nedeni, 21 
doğrulayıcı sistemine dayanması ve Ethereum'un 77.800'den fazla aktif 
doğrulayıcıya sahip olmasıdır.

Bu, birçok blockchain kullanıcısı için kilit an ve bazı insanların varlıklarını 
BSC ağında tutmaya güvenmemelerinin nedeni de bu. Şu anda BSC, Ankr, 
Certik gibi projeler ve daha birçok iyi proje ile doğrulayıcı sayısını artırıyor. 
Gelecekte, BSC doğrulayıcı sayısını artıracak ve platform kullanıcılardan 
daha fazla güven kazanacak.



NEDEN MEME TABANLI

TEMA?
2009 yılında, tüm madeni paraların anası olan ilk merkezi olmayan ödeme ağının, 
Bitcoin'in tanıtımını gördük. Takip eden yıllarda, küresel ilgi arttı ve Bitcoin, aynı 
zamanda güvenilir olmayan güvenli ödeme sistemleri ve değer depolamaya 
yönelik çok sayıda kriptografi tabanlı projenin doğuşuna ilham verdi.

Bitcoin, dağıtılmış bir defterin işlemleri kronolojik ve herkese açık olarak 
kaydettiği blok zinciri teknolojisini kullanır. Alandaki müteakip ilerleme, 
Ethereum, Litecoin, EOS, Stellar, Monero ve diğerleri gibi yeni özellikler ekleyerek 
ve bazen dApp'ler için platformlar olarak hareket ederek bu konsept üzerine inşa 
edilen ikinci nesil projelere yol açtı - merkezi olmayan uygulamaların yürütülmesi.

Kripto para biriminin kendisi, mal ve hizmet satın almak için kullanılabilecek dijital bir para 
birimidir. Bu düzenlenmemiş para birimlerine olan ilginin çoğu, kâr için ticaret yapmaktır.

2021, kripto para birimi kullanıcılarının artışında büyük bir büyüme gördü. Yapılan bir 
araştırma, çevrimiçi mod aracılığıyla pasif gelir elde etmek isteyen kullanıcı sayısının 
arttığını ve bu eğilimin katlanarak arttığını kanıtladı.

Bu yıl, daha önce yeteneklerini sergileme fırsatı bulamayan mem'ler için bir pazar 
yeri sağlayacağımız bir planla geldik. Platformumuz ayrıca bazı öğrencilere, yarı 
zamanlı çalışanlara, işsizlere ve çok daha fazlasına, yaratıcılıklarını tamamen 
merkezi olmayan bir şekilde platformumuz aracılığıyla göstermelerine yardımcı 
olabilir.



MEMER NOKTASI
REJİM
– ELOIN GERÇEK BİR MEME PARASIDIR –

Tüm meme yaratıcıları ve sevenler için bir yer. İçerik oluşturucuların yarattıkları 
içerikleri yayınladığı ve aşıkların yeteneklere taptığı memer noktası.

Memler her zaman bir kişinin yüzünde bir gülümseme getirmenin bir aracı olmuştur. Eloin ile 
herkes bir meme tanrısı olabilir, çünkü burada yaratıcılara gerçek değer sağlıyoruz.

Bir vizyon taşıyarak Eloin, Lion'un Ormanı yönettiği gibi meme pazarını yönetmek 
istiyor.

Her YETENEK bir spot ışığı hak eder. Burada keşfedilmemiş yetenekler için spot ışığı/platformu 
sağlıyoruz. Kreasyonlarınız için gerçek değer elde etmek için mükemmel bir yer.

Mükemmel MEME gerçekten var!



SADECE BİR MEME DEĞİL

MADENİ PARA!

ELOIN, bir MEME madeni parasından daha fazlasıdır.

ELOIN ile sadece MEMES göndermekle kalmaz, yapabileceğiniz daha pek çok şey 
vardır:

1) Müsabaka bölümüne katılın ve kendinizi oyunlaştırın ve karşılığında jeton kazanın.

2) Tasarruf planına kaydolun ve sadece jeton tutarak ekstra ödüller 
kazanın.
3) Tüm içerik oluşturucular için haftalık meme yarışmaları.

4) Ürün bölümünü satın alın ve karşılığında ekstra Eloin jetonları alın.
5) GEM Nft kartlarına giriş.
6) Sınırlı Katman tahsisinde ekstra avantajlar kazanın.



ÖZELLİKLERİ
Memer Noktası : Güzel memleri ve trendleri keşfedin. Meme 
yaratıcıları ve koleksiyoncuları için bir yer. Risk dışı!

Toplum : Organik büyümenin anahtar olduğu topluluk odaklı 
ve adil lansman. Topluluk önce gelir!

Otomatik LP : Her ticaret, birden fazla havuza giren 
otomatik olarak likidite oluşturmaya katkıda bulunur.

RFI Statik ödülleri: Sahipler, Eloin bakiyelerinin süresiz olarak 
büyümesini izlerken statik yansıma yoluyla pasif ödül kazanırlar.

Vergi ücreti : %7 vergi ücreti var. Bunun dağılımı, Oynamak İçin 
Kazanmak (%4) ve Hayır Kurumu'na (%3) gider.

Ek ürün : Ürün satın alın ve her seferinde ödül kazanın. Daha sonra eklenecek 

daha fazla öğe!

Hayır kurumu : Hayır kurumlarına geri vermek görevimizin bir 
parçası.

maç: Becerilerinizle övün ve kendinizi oyunlaştırın!



TOKENOMİK
Toplam ELOIN token arzı 100 Trilyon olacak.

Token dağıtımının kısa açıklaması aşağıdadır.



YAKLAŞAN
Bu son değil, topluluk üyelerimiz ve sahiplerimiz için büyük planlarımız 
var.

Çiftçilik: Eloin, çiftçiliği yaklaşık olarak tanıtacak. 300 
APR, topluluğa yardımcı olacak ve fiyatı sağlıklı tutacak.

Meme Çılgınlığı : Çarpıcı meme çılgınlığının lansmanı, ardından 
yarışmalar ve çekilişler.

GEM Kartları : Nadir Gem meme kartlarını alın ve uygun 
şekilde toplayın.

Özel Katmanlar: Becerilerinizle övün ve ekstra avantajlarla özel 
Altın, Gümüş ve Bronz katmanları elde etmek için ilerlemeye devam 
edin.



ÇÖZÜM
Fikirlerimizin ve kavramlarımızın sizin için çok açık olduğunu umuyoruz, ancak bunu herkesin 
anlayabilmesi için çok basit hale getirmeye çalıştık.

Şimdi amacımız söz verdiğimiz şeyi topluluğa sunmak ve çok büyük 
destekleyici bir topluluğa sahip olacağımızdan çok eminiz.

Aslanın ormanı yönettiği gibi meme çılgınlığını yönetmeyi umuyoruz. Sadece 
memer noktası değil, özelliklerimizden ve geleceklerimizden zaten bahsettik ve 
ELOIN'i yeni zirvelere taşıyacağız.
Bu da ancak gelecek vaat eden çalışmalarımız ve toplum desteğimizle mümkün olabilir.

Her uyanma saatinde topluluğa hak ettiklerini beslemek için çalışıyoruz. Bu, 
merkezi olmayan topluluklar için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Pazara açılmak 
ve bu keşfedilmemiş yetenekleri hak ettikleri bir platforma çıkarmak için zaman 
çok doğru ve uygun.

Son olarak, harika topluluğumuzun bir parçası oldukları için herkese ayrı ayrı 
teşekkür etmek istiyorum.

Bizim için BAŞLAMA zamanı!!

________________________
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