
$R2E | RefToEarn Token

"Blockchain Teknolojisi" – Dijital endüstrinin evresini değiştiren devrim niteliğindeki 
konsept, oyunun kurallarını değiştiriyor. Ve MLM (Multi Level Marketing) 
endüstrisinden bahsetmişken, işi uygun bir 'marka' etiketi yapmak için satış ve ağ 
oluşturmayı bir arada tutan bir pazarlama modeli. 

Blockchain ile bir şeyi kavramsallaştırmak bir rüyanın gerçekleşmesi anıdır ve 
blockchain, MLM endüstrisini dönüştürmek için böyle bir potansiyele sahiptir. 
R2E, blok zinciri alanında yapılan derin araştırmalardan sonra, MLM endüstrisinin 
blok zincir teknolojisi ile tamamen yeni bir seviyeye dönüştürülebileceğini buldu. 
“Geleneksel MLM süreci, sistem üzerinde merkezi kontrol, güven ve şeffaflık eksikliği 
ve en iyi MLM projelerini bile geride bırakabilecek kullanıcıların teşviklerini serbest 
bırakmak için gecikmiş ödemeler gibi verimsizliklerle dolu.” 

R2E, çok seviyeli pazarlamanın blok zinciri ile birleşiminin, operasyonların sorunsuz 
çalışmasına ve bir "kazan-kazan durumu" sağlanmasına yardımcı olabileceğini vaat 
ediyor.

Strateji basit: Kripto arkadaşlarınızı davet edin ve ücretsiz para ve jeton kazanın. 
Size özel referans bağlantınızı kripto arkadaşlarınıza verdiğinizi ve sizin referans 
bağlantınızı kullanarak sisteme katkıda bulunduğunu hayal edin, para otomatik olarak
cüzdanınıza gönderilecektir.

Kripto arkadaşlarınıza ne kadar çok bağlantı gönderirseniz, o kadar çok para 
kazanabilirsiniz!



$R2E Token

$R2E, RefToEarn ekosistemindeki deflasyonist yardımcı program simgesidir, 

Binance Smart Chain Blok Zincirinde yönlendirme bağlantısına sahip bir kazanç 

sistemidir.

$R2E arzı başlangıçta 222.222.222 jeton olarak ayarlandı.

R2E'nin arzı, bir yanma mekanizması nedeniyle orijinal arzının -%50'si kadar bir 

düşüşle 111.111.111 birime düşürülecek. Her altı ayda bir R2E, gelirine göre biraz 

R2E yakacak. Bu yanma mekanizması sayesinde, R2E arzı giderek azalır ve kıtlığı 

artar.

Nasıl Çalışır?

Kazanmaya Başlamak Çok Kolay!

1. BAĞLAN
 Cüzdanınızla bağlanın ve R2E Token satın alın.

2. ARKADAŞLARINI DAVET ET
Referans linkinizi yada QR Kodunuzu arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşın.

3. BNB KAZAN
%40 komisyon oranıyla BNB kazanmaya başlayın.

İşte bu kadar!

Ekosistem

R2E ekosisteminde 6 ana bileşen vardır:

- $R2E Token
- Staking
- Referans Sistemi
- NFT Paketleri
- NFT Market
- P2P



Stake Etme

Stake etme yoluyla pasif ödüller. Yatırımcılar, platformda 30-60-90-120 vb. günler 

için $R2E jetonunu kilitlemeyi seçebilirler (Süreler değişkenlik gösterebilir). Jetonun 

değeri düşse bile, yine de pasif ödülleri alırlar. Ayrıca, bu, tokenin değerinin düşmesi 

durumunda, panik satışı değil, tutma mekanizmasını yaratır.

Stake etme ayrıca, yönetişimin simgesi R2E olarak gelecekte bir DAO modeline 

geçtiğinde sahiplerine oy verme gücü verir. Sahipler, çeşitli sürümler ve NFT'ler gibi 

diğer ödüller hakkında kararlar alabilir.

Referans Sistemi

Birinci Sınıf Referans Kazanç Sistemi

R2E yönlendirme programı, yeni yatırımcılar yönlendiren her yatırımcının %40 daha 

fazla para (BNB) kazanabileceği tek katmanlı yönlendirme/referans sistemimizdir.

Arkadaşlarınızı da sizinle birlikte platforma katılmaya ve yatırım yapmaya davet 

ederek para kazanabileceğinizi biliyor muydunuz? Tek yapmanız gereken size özel 

referans bağlantınızı yada QR kodunuzu kripto arkadaşlarınızla ve ailenizle 

paylaşmak. 

Tek Katmanlı tavsiye sistemimiz dünyanın en iyisidir ve sadece bir bağlantı 

paylaşarak BNB  kazanabilirsiniz.

R2E, çok seviyeli pazarlamanın blok zinciri ile birleşiminin, işlemlerin sorunsuz 

çalışmasına ve "kazan-kazan" ilkesi ile tüm yatırımcılarının kazanç sağlayacağına 

inanıyor ve bunun için çalışıyor.

Size özel referans bağlantınızı arkadaşlarınıza verdiğinizi ve sizin referans 

bağlantınızı kullanarak yatırım yaptığını düşünün, %4o komisyonunuz BNB kazancı 

olarak anında (otomatik olarak) cüzdanınıza gönderilecek. Beklemek yok, kilit yok, 

süre yok! Hem siz kazanacaksınız hem referansınız!

Strateji basit: Kripto arkadaşlarınızı davet edin; BNB ve farklı hediyeler kazanın!

Kripto arkadaşlarınıza ne kadar çok bağlantı gönderirseniz ve onlar ne kadar yüksek 

yatırımlar yaparsa siz de o kadar çok para kazanabilirsiniz!



İşte örnek bir kazanç paylaşımı: 

Referans Kazançları

R2E ekosisteminin en can alıcı noktası tek katmanlı tavsiye sistemimizdir. Yatırım 

yapan herkes sahip olduğu özel referans linki ile %40 komisyonla BNB

kazanabilir.

Bu programı kripto tutkusu olan ve projemize inanan yatırımcılar ve girişimciler için 

geliştirdik. Birini her yönlendirdiğinizde BNB  kazanırsınız! Bu kazançtan 

dilediğiniz kadar faydalanabilirsiniz. Gizli bir limit yada üst sınır yok! Sağladığımız 

fırsatlar sonsuzdur. Yönlendirdiğiniz kişi sayısı ve yatırım miktarı ne kadar fazlaysa, o

kadar çok kazanırsınız.

Örneğin; Cem ilk yatırımını 1 BNB ile 222 $R2E jetonu satın alarak yaptı. Ardından 

referans linkini kullanarak 6 kişiye referans verdi.

 İlk arkadaşı Ahmet 0.1 BNB ile yatırım yaptı. Cem bu ilk tavsiyeden 0,04 

BNB kazandı. (%40)

 İkinci arkadaşı Duygu 0.3 BNB ile yatırım yaptı. Cem Duygu'nun 

yatırımından 0.12 BNB kazandı. (%40)

 Üçüncü kişi olan Can 0.5 BNB ile yatırım yaptı. Cem bu tavsiyeden de 0.2

BNB kazandı. (%40)

 Dördüncü arkadaşı Selin 0.6 BNB ile yatırım yaptı. Cem bu kez 0.24 BNB 

kazandı. (%40)

 Beşinci arkadaşı Burkay 0.8 BNB ile yatırım yaptı. Cem bu arkadaşından 

da 0.32 BNB kazandı. (%40)

 Son arkadaşı olan Anıl da 1 BNB ile yatırım yaptı. Cem Anıl'ın 

yatırımından da 0.4 BNB kazandı. (40%)

Yalnızca 6 tavsiyeye ve oldukça düşük yatırımlara rağmen, Cem referans olduğu 

arkadaşlarından toplamda 1,32 BNB  kazandı. Ve yaptığı ilk yatırımını geri aldığı 

gibi üstüne kazanç sağladı.

Size sınırsız kazanç fırsatı sunuyoruz!



Şimdi daha fazla kişiyi yönlendirdiğinizi ve yönlendirdiğiniz kişilerin çok daha büyük 

yatırımlar yaptığını düşünün.

Hadi işleri biraz daha büyütelim:

Arda ilk yatırımını 1 BNB ile 222 R2E jetonu satın alarak yaptı. Daha sonra tavsiye 

bağlantısını kullanarak 5 arkadaşına referans verdi.

 İlk arkadaşı Melisa, 1 BNB ile 222 R2E jetonu satın aldı. Arda bu ilk 

arkadaşından 0,4 BNB kazandı. (%40)

 İkinci arkadaşı Bahar 2 BNB ile yatırım yaptı. Arda, ikinci arkadaşından 

0,8 BNB kazandı. (%40) 

 Üçüncü çılgın arkadaşı 5 BNB ile yatırım yaptı. Arda, üçüncü 

tavsiyesinden 2 BNB kazandı. (%40) 

 Girişimci ve zeki arkadaşı Tarık, 10 BNB ile yatırım yaptı. Arda'nın 

kazancı artık 4 BNB. (%40) 

 Kendisine ve R2E projesine güvenen beşinci arkadaşı Kemal'de 50 BNB 

yatırımı yaptı. Arda bu tavsiyeden tam olarak 20 BNB kazandı. (%40)

Arda'nın sadece 5 kişilik referanslarından elde ettiği kazanç 27.2 BNB

Bu yatırımlar ve kazançlar mümkün mü? Kripto dünyasında kesinlikle mümkün!

Geleceğin referans tokenine yatırım yapacak ve referanslarınızdan BNB

kazanacaksınız! 

Üstelik anında Cüzdanınızda! Bekleme yok! Kilit yok! Süre yok! 

Akıllı sözleşmemiz, güvenliğinizi ve kârınızı tamamen ön planda tutar. Kazancınızı 

almak için günlerce, aylarca beklemenize gerek yok. Referansınız yatırım yaptığı 

anda yatırım tutarının %40'ı anında BNB  olarak cüzdanınızda! 🚀Şimdi Yatırım 

yapın! İLK kazanlardan olun! Referans bağlantınızla kazanmaya başlayın!

Komisyon Oranları

R2E, satış dönemlerinde ilk yatırımcılarının yatırımlarını korumak ve daha değerli 

hale getirmek amacıyla farklı komisyon oranları uygulayacaktır.



Neden Yüksek Yatırım?

Neden Yüksek Yatırım Yapmalısınız?

R2E'de, referanslarınızdan kazanmaya başlayabilmeniz için ilk satın alımlarda 0,05 

BNB'lik bir alt limit uyguluyoruz. Bu, referans bağlantınızla kazanmaya başlamak için 

yapacağınız en düşük yatırımdır.

Davet ettiğiniz kişilerin yüksek oranlarda yatırım yapması tavsiye ettiğiniz kişilerden 

daha fazla kazanabilmeniz adına önemlidir.

Örneğin, davet ettiğiniz 2 kişiyi düşünelim:

1.kişi 1 BNB yatırımı yaptığında 0,4 BNB kazanırsınız. (%40 için)

2.kişi 0,05 BNB alt limiti ile yatırım yaptığında sadece 0,02 BNB kazanırsınız. (%40 
için)

Peki davet ettiğiniz insanları daha yüksek yatırımlara nasıl ikna edebilirsiniz?

R2E, size ve tavsiye ettiğiniz kişilere daha büyük yatırımlar yapmanız için bazı 

fırsatlar sunuyor! R2E ekosisteminde daha büyük yatırımlarla birçok fırsat ve avantaj 

elde edersiniz. İşte bazıları:

Daha yüksek komisyon kazançları

R2E ekosistemine daha fazla yatırım yapmanın ilk ve en önemli avantajı, daha 

yüksek referans kazançları elde etmektir. Davet ettiğiniz kişilerin yaptığı yatırımlar ne 

kadar büyük olursa, elde edeceğiniz referans kazancı da o kadar büyük olur.



Yatırımcı Rol Avantajları

Discord topluluğumuzdaki yatırımcılarımız için bazı Yatırımcı Rolleri tanımladık. 

Discordda cüzdanınıza bağlanıp yatırım miktarınıza göre rol alabileceğiniz bir onay 

sistemi kullanıyoruz.

Bu roller airdrop, hediye ve bonus dağıtımı gibi etkinliklerde yatırımcılarımıza avantaj 

sağlayacaktır. İşte sağladığımız fırsatlardan bazıları:

- Rollere göre ekstra tavsiye bonusları
- NFT paketleri için WL (Whitelist)
- NFT paket alımlarında role göre indirimli fiyatlar (Örneğin, Gold NFT Paketi 

için Ön Satış fiyatları: - Starter için 0.1 ETH - Silver için 0.05 ETH - Platinum 
için 0.009 ETH vb.)

- Role göre ücretsiz BNB airdropları
- Role göre ücretsiz NFT airdropları
- Role göre ücretsiz R2E airdropları
- Rollere göre özel discord kanallarına erişim
- Ve dahası..

Token Ekonomisi
Toplam $R2E Token arzı 222.222,222 olacak. Tokenların amacı, tahsisi ve dağıtım 

programları aşağıdaki gibidir.

https://r2e.gitbook.io/r2e-tr/social/yatirimci-rolleri


NFT Koleksiyonları
NFT Kazanç Paketleri

Yol haritamızda belirttiğimiz gibi yatırımcılarımızın kazançları yalnızca token ve 

referans kazançlarından ibaret değil! 

R2E ekosistemi, yatırımcılarının farklı oranlarda yönlendirme bağlantılarıyla 

kazanmaya devam edebilecekleri NFT paketleri sunacak.

6 NFT Koleksiyonu ve kazanç oranları:



Takım

Fikrin arkasındaki ekip

İnsanları ve kriptoyu bir araya getirmek için harika bir uygulama oluşturmaya 

başladığınızda, fikir yalnızca taslaktır ve başka bir şey değildir. 

Bu yazıda ana hatlarıyla belirttiğimiz türden bir uygulama tasarlamak ve uygulamak 

bizim için iddialı, karmaşık ve çok heyecan verici. 

Her biri kendi alanında yetkin ve birbirini mükemmel bir şekilde anlayan benzersiz bir 

insan kümesi gerektirir. İnanılmaz fikirleri hayata geçirmek, birlikte çalışma 

konusunda yılların deneyiminden edindiğimiz bir süreç ve beceri setidir. 
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