
 

 

 

$R2E | ReftoEarn Token 

 

“Tecnologia Blockchain” – o conceito revolucionário que mudou a fase da indústria digital é um divisor 

de águas. E falando sobre a indústria de MLM, um modelo de marketing que mantém as vendas e a 

construção da rede alinhadas para tornar o negócio uma marca de 'marca' adequada. Conceituar algo com 

blockchain é um momento de sonho tornado realidade e blockchain tem tanto potencial para transformar a 

indústria de MLM. 

 

A R2E após uma profunda pesquisa em casos de uso de blockchain descobriu que a indústria de MLM 

pode ser transformada para um nível totalmente novo com a tecnologia blockchain. 

 

“O processo tradicional de MLM está repleto de ineficiências, como controle centralizado sobre o sistema, 

falta de confiança e transparência e atrasos nos pagamentos para liberar os incentivos dos usuários, o que 

pode atrasar até mesmo os melhores projetos de MLM.” 

 

A R2E promete que a combinação de marketing multinível com blockchain pode ajudar a facilitar as 

operações e garantir uma “situação ganha-ganha” A estratégia é simples: 

 

Convide seus amigos criptográficos e ganhe BNB grátis 

 

Imagine dar seu link de referência exclusivo para seu amigo criptográfico e ele contribuir com tokens 

usando seu link de referência, o dinheiro será enviado para sua carteira automaticamente. Quanto mais 

links você enviar para seus amigos criptográficos - mais dinheiro você poderá ganhar!  



 

$R2E Token 
 

$R2E é o token de utilidade deflacionária no ecossistema Ref To Earn, um sistema de ganhos com link de 

referência na Binance Smart Chain 

 

A oferta de $R2E foi inicialmente fixada em 222.222.222 moedas. A oferta da R2E será reduzida para 

111.111.111 unidades, uma redução de -50% da oferta original, devido a um mecanismo de queima. 

 

A cada seis meses, o R2E queima vários R2Es com base em sua receita. Devido a esse mecanismo de 

queima, a oferta de R2E diminui gradativamente, aumentando sua escassez. 

 

 

Como funciona? 

 
- Conectar 

Conecte-se com sua carteira e compre tokens. 

 

- Indique amigos 

Compartilhe seu link de referência ou código QR com seus amigos e mídias sociais. 

 

- Ganhe criptomoedas e dinheiro 

Ganhe 40% de comissão (BNB) quando seus amigos comprarem tokens. 

 

 

Ecossistema 
 

No ecossistema R2E, existem 6 componentes principais: 

 

• Token $R2E 

• Estaca 

• Indique e Ganhe 

• Pacotes NFT 

• Mercado NFT 

• P2P 

 

Estacando 
 

Recompensas passivas através de Staking. Os titulares podem optar por bloquear o token $ R2E por 30-

60-90-120 etc. dias na plataforma. Mesmo no caso de o token cair de valor, eles ainda recebem as 

recompensas passivas. Além disso, isso cria o mecanismo para manter e não vender em pânico, caso o 

valor do token caia, se houver. 

 

Staking também dá aos titulares poder de voto quando o R2E passar para um modelo DAO no futuro, 

como o símbolo de governança. Os titulares podem tomar decisões sobre vários lançamentos e outras 

recompensas, como NFTs, etc.  



 

 

Indique e ganhe 
 

Sistema de referência de classe mundial 

 

O programa de referência R2E é nosso sistema de referência de camada única, onde qualquer pessoa que 

indica novos clientes pode ganhar 40% mais dinheiro. 

Você sabia que também pode ganhar dinheiro convidando seus amigos para participar da plataforma com 

você? Tudo o que você precisa fazer é copiar o link ref e entregá-lo aos seus amigos e familiares 

criptográficos. Nosso sistema de referência de nível único é o melhor do mundo, e você pode ganhar 

dinheiro de verdade apenas compartilhando um link. 

 

A R2E promete que a combinação de marketing multinível com blockchain pode ajudar a facilitar as 

operações e garantir uma “situação ganha-ganha”. 

 

A estratégia é simples: 

Convide seus amigos criptográficos e ganhe dinheiro e tokens grátis 

Imagine dar seu link de referência exclusivo para seu amigo criptográfico e ele contribuir com tokens 

usando seu link de referência, o dinheiro será enviado para sua carteira automaticamente. 

 

Quanto mais links você enviar para seus amigos criptográficos - mais dinheiro você poderá ganhar! 

 

Ganhos de referência 
 

O programa de referência R2E é nosso sistema de referência de camada única, onde qualquer pessoa que 

indicar novos clientes pode ganhar 40% mais dinheiro. 

 

Desenvolvemos este programa para aqueles que têm paixão por criptografia e paixão por nosso projeto. 

Cada vez que você indicar alguém, você ganha BNB! Você se beneficia deste projeto o quanto quiser. As 

oportunidades que oferecemos são infinitas. Quanto maior o número de pessoas que você indicar e o valor 

do investimento, mais você ganha. 

 

Por exemplo; Isabella fez seu primeiro investimento com 1 BNB, comprando 222 tokens R2E. Em 

seguida, ele fez referência a 6 pessoas usando o link de referência. 

 

• 1ª pessoa Liam investiu com 0,1 BNB. Isabella ganhou 0,04 BNB com esta primeira indicação. (40%) 

• 2ª pessoa Olivia investiu com 0,3 BNB. Isabella ganhou 0,12 BNB a cada segunda referência. (40%) 

• 3ª pessoa James investiu com 0,5 BNB. Isabella ganhou 0,2 BNB de sua terceira indicação. (40%) 

• 4ª pessoa James investiu com 0,6 BNB. Isabella ganhou 0,24 BNB de sua terceira indicação. (40%) 

• 5ª pessoa Emma investiu com 0,8 BNB. Isabella ganhou 0,32 BNB de sua quarta indicação. (40%) 

• 6ª pessoa Henry investiu com 1 BNB. Isabella ganhou 0,4 BNB de sua quinta indicação. (40%) 

 

Apesar de apenas 6 indicações e investimentos muito baixos, Isabella ganhou um total de 1,32 BNB. E 

ele recuperou todo o seu investimento inicial. 

 

Imagine que você indica mais pessoas e as pessoas que têm seu link de indicação fazem investimentos 

muito maiores. 

 

Oferecemos-lhe uma oportunidade de ganhos ilimitada! Vamos tornar as coisas um pouco maiores: 

 

John fez seu primeiro investimento comprando 222 tokens R2E com 1 BNB. Então ele fez referência a 5 

de seus amigos usando o link de referência. 

 



• Seu primeiro amigo Michael comprou 222 tokens R2E com 1 BNB. John ganhou 0,4 BNB deste 

primeiro amigo. (40%) 

• Seu segundo amigo William investiu com 2 BNB. John ganhou 0,8 BNB de seu segundo amigo. (40%) 

• Seu terceiro amigo maluco investiu com 5 BNB. John ganhou 2 BNB de sua terceira indicação. (40%) 

• O amigo empreendedor e inteligente Tyler investiu com 10 BNB. Os ganhos de John agora são de 4 

BNB. (40%) 

• Seu quinto amigo Christian, que confiava nele e no projeto R2E, também investiu 50 BNB. John ganhou 

exatamente 20 BNB com essa indicação. (40%) 
 

O lucro de John com referências de apenas 5 pessoas é de 27,2 BNB! 

 

Esses investimentos e ganhos são possíveis! É definitivamente possível no mundo das criptomoedas! 

Você investirá no token de referência do futuro e ganhará BNB de suas referências! E instantaneamente! 

Nosso contrato inteligente coloca totalmente sua segurança e lucro em primeiro lugar. Você não precisa 

esperar dias ou meses para receber seus ganhos. Assim que sua referência fizer um investimento, 40% do 

valor do investimento estará na sua carteira! 

 

Invista agora! Comece a ganhar com o seu link de referência! 

 

Taxas de Comissão 

 
A R2E aplicará diferentes taxas de comissão durante os períodos de vendas para proteger os 

investimentos dos primeiros investidores e torná-los mais valiosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por que fazer um alto investimento? 
 

 Na R2E, aplicamos um limite inferior de 0,05 BNB nas compras iniciais para que você possa 

começar a ganhar com seus indicados. Este é o menor investimento que você fará para começar a 

ganhar com seu link de indicação. 

 

No entanto, é importante que as pessoas que você convida invistam quantias altas para que você 

possa ganhar mais com as pessoas que você indica. 

 

Por exemplo, vamos considerar 2 pessoas que você convida: 

 Quando a 1ª pessoa investir 1 BNB, você ganhará 0,4 BNB. (para 40%) 

 Quando a 2ª pessoa investir o limite inferior de 0,05 BNB, você ganhará apenas 0,02 BNB. (para 

40%) 



Então, como você consegue que as pessoas que você convida façam investimentos mais altos? 

 

A R2E oferece algumas oportunidades para você e seus convidados de referência investirem 

quantias maiores! Você obtém muitas vantagens diferentes com investimentos mais altos no 

ecossistema R2E. Aqui estão alguns: 

 

Maiores ganhos de comissão 

 

A primeira e mais importante vantagem de fazer maiores investimentos no ecossistema R2E é 

obter maiores ganhos de referência. Quanto maiores os investimentos que você convidar, maiores 

serão os lucros que você obterá. 

 

Funções do titular 

 

Definimos algumas classificações de titular para nossos investidores em nossa comunidade do 

Discord. Usamos um sistema de aprovação onde você pode se conectar à sua carteira e assumir um 

papel de acordo com o valor do seu investimento. 

 

Essas funções lhe darão diferentes benefícios e oportunidades. Aqui estão alguns: 

 

 Bônus de indicação extras com base em funções 

 WL (Whitelist) para pacotes NFT por funções 

 Preços com desconto nas compras de pacotes NFT por função 

(Por exemplo, preços de pré-venda para o pacote Gold NFT: - 0,1 ETH para iniciantes - 0,05 para 

prata - 0,009 para platina etc.) 

 Airdrops BNB gratuitos por função 

 Airdrops NFT gratuitos por função 

 Airdrops R2E gratuitos por função 

 Acesso a canais de discórdia por funções 

 E mais..  



Classificações de titulares 
 

Definimos alguns papéis para nossos investidores em nossa comunidade. Essas funções contribuirão para 

nossos membros em eventos como airdrops, distribuição de presentes e bônus. 

 

Lista de funções disponíveis que afetam nossos titulares: 

 

• Starter💵 Tenha 1-444 tokens R2E na Binance Smart Chain. 

• Titular💸 Possui 445-999 tokens R2E na Binance Smart Chain. 

• Bronze� Tenha 1K-9999 tokens R2E na Binance Smart Chain. 

• Silver� Tenha tokens R2E 10K-19999 na Binance Smart Chain. 

• Gold� Possui tokens R2E 20K-49999 na Binance Smart Chain. 

• Platinum💠 Tenha tokens R2E de 50K-99999 na Binance Smart Chain. 

• Tokens Diamond💎 100K-249999 R2E na Binance Smart Chain. 

• Whale🐳 Tenha mais de 250 mil tokens R2E na Binance Smart Chain. 

 

 

Funções adicionais: 

 

Embaixador Canal exclusivo para nossa crescente comunidade de embaixadores R2E em todo o mundo. 

Equipe de contato.  



 

Pacotes NFT 

 

No futuro, o ecossistema R2E oferecerá pacotes NFT onde os usuários podem continuar a ganhar com 

links de referência a taxas diferentes. 
 

6 pacotes NFT planejados e suas taxas de ganhos: 

 

  



 

 

 

Equipe 
 

Quando você se propõe a construir o aplicativo matador para unir humanos e criptomoedas, a ideia é 

apenas o plano e nada mais. 

 

Projetar e implementar um aplicativo semelhante ao que descrevemos neste documento é ambicioso, 

complexo e muito empolgante para nós. 

 

Requer um grupo único de pessoas, cada uma proficiente em sua área com excelente compreensão umas 

das outras. 

 

Dar vida a ideias incríveis é um processo e um conjunto de habilidades que dominamos com anos de 

experiência trabalhando juntos. 

 

 



 

 

 

Mac BO. (Fundador e responsável) 

Empreendedor, Investidor, Estratégia Blockchain 

 

3Web3 (Cofundador) 

3Web3 é um engenheiro de software experiente com experiência em desenvolvimento, automação e 

implementação de contratos inteligentes. 

 

Migaloo (COO) 

Conhecimento especializado em gerenciamento de programas corporativos, planejamento de portfólio de 

tecnologia, definição de road map de negócios, otimização de valor, oportunidade de mercado, 

governança de TI, organização de TI e design de processos. 

 

Júlia 

Gerente de Comunidade 

 

Cara V. 

Desenvolvimento de talento 

 

 

Steven M. 

Líder de equipe de front-end 

 

 

Grace R C Lu 

Engenheiro de software 

 

Helena C. 

Designer de produto 

 

 

 

Junte-se a nós agora! E comece a ganhar BNB! 


