
ერთად
ჩვენ ვიზრდებით

კომპანიის პროფილი

დაიწყე ახლავე!

https://miningcitys.com/?a=signup


Კეთილი იყოს 

თქვენი მობრძანება
 Mining City

ჩვენ ვაძლევთ ხარისხის შედეგებს

ჩვენი მცოდნე პროფესიონალები და ინდუსტრიის წამყვანი ინსტრუმენტები გაერთიანებულია ერთი 

საქმის გასაკეთებლად: გახდი უფრო ჭკვიან, უფრო მომგებიან ინვესტორად.

დაიწყეთ კრიპტოვალუტით

წარმოგიდგენთ სამთო ქალაქს



გრეგ როგოვსკიმ 2019 წელს დააარსა Mining City და ის ერთ-ერთ ყველაზე დიდად აქცია
წარმატებული და დინამიური ბიზნესი სექტორში. ის ადრეც იყო ჩართული
ძირითადი ევროპული მედია ბრენდების მარკეტინგი და მედია სექტორი, რომელიც მოიცავს 
ტელევიზიას, რადიოს, გაზეთები და ჟურნალები. მან კრიპტო მაინინგში კარგი ადგილი იპოვა და 
იმოგზაურა მსოფლიოს დიდი ნაწილი ქადაგებს კრიპტოვალუტების დამსახურებას.

აღმასრულებელი 
დირექტორის შესახებ

გაზარდეთ თქვენი აქტივები
ინვესტიცია მომავლისთვის
და მთვარეზე
დეცენტრალიზებული ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის მიღება



რატომ უნდა აირჩიოთ
MININGCITY

საკომისიო ვაჭრობა ყველგან არის. აქ უფრო ჭკვიანი ინვესტორები არიან.

ძლიერი, ინტუიციური პლატფორმები ყველა სახის ინვესტორისთვის

მეტი ინვესტიციის ვარიანტები. მეტი შესაძლებლობა ზრდისთვის.

მცოდნე მხარდაჭერა, როცა გჭირდებათ

ჩვენ გთავაზობთ უმაღლესი საინვესტიციო რჩევებს, პროდუქტებსა და სერვისებს, რომლებიც დაგეხმარებათ 

შექმნათ, მართოთ და დაიცავი შენი სიმდიდრე.

სიმდიდრის მენეჯმენტი

ინფორმაციის გადატვირთვის ამ ეპოქაში, მოდით, თქვენთვის მძიმე სამუშაო გავაკეთოთ. ჩვენ ვამოწმებთ 

ყველაზე მრავალფეროვანს ბაზრის კვლევა და დააკავშირეთ ეს ჩვენს საკუთარ გამოცდილებასთან, რათა 

დაგეხმაროთ ფინანსური ნავიგაციაში ბაზრებზე და მაქსიმალურად გამოიყენეთ თქვენი ინვესტიციები. 

ჩვენთან ინვესტიცია ნიშნავს სწორ გადაწყვეტილებას. ანდეთ თქვენი ინვესტიცია, სიმდიდრის მართვა და 

დარწმუნებული იყავით კმაყოფილებაში.

ინვესტირების მენეჯმენტი

მაინინგ ქალაქი ცნობილია თავისი გამოცდილებითა და პროფესიონალიზმით. ჩვენი გამოცდილი 

ტრეიდერების გუნდი, გაყიდვებისა და მაინინგის სპეციალისტი აზომავს და აკეთებს ბაზრის გაუთავებელ 

კვლევას, რითაც თავიდან აიცილებს ცდება ჩვენი წევრებისთვის საუკეთესოს მიცემაში მთელს მსოფლიოში. 

ჩვენ ვიკავებთ პირველ ადგილებს კრიპტოვალუტაში საინვესტიციო ბაზარი, აირჩიეთ მაინინგ ქალაქი.

გაყიდვები და ვაჭრობა



Ჩვენს შესახებ
Mining City არის გლობალური პლატფორმა, რომელიც გთავაზობთ ჰეშის ძალას კრიპტოვალუტების მაინინგისთვის. 

გამოცდილებით და ტექნოლოგიური ნოუჰაუ, მაინინგ სიტიმ დაიმსახურა მომხმარებელთა ნდობა მთელს მსოფლიოში!

მაინინგ ქალაქი არის გლობალური მრავალ აქტივი (კრიპტოვალუტა, Tesla, Bitcoin ATM, Gold) ციფრული ინვესტიცია.

პლატფორმა, რომელიც სთავაზობს ფინანსურ მომსახურებას გლობალურ ბაზარზე ამერიკაში და მის ფარგლებს გარეთ. 

მარტივი და უსაფრთხო ადგილი ინვესტირება, ვაჭრობა და თქვენი ციფრული აქტივების მართვა. მაინინგ ქალაქი არის 

უნიკალური საინვესტიციო სისტემის გამოცდილება საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს განახორციელონ ინვესტიცია 

უშუალოდ აქტივების კლასებს შორის, ჩაშენებული გადახდებით, რაც ხელს უწყობს მომავალს სადაც ყველას აქვს 

წვდომა ფინანსურ სერვისებზე. აგებულია საკუთრების ტექნოლოგიების ბირთვზე და უსაფრთხოება, Mining City 

მოიცავს მომავალს, სადაც ადამიანებსა და ბიზნესებს აქვთ წვდომა მთელს მსოფლიოში უსაფრთხო, გამჭვირვალე, 

სამართლიანი და ხელმისაწვდომი ფინანსური სერვისებისთვის. მაინინგ ქალაქი ირწმუნება, რომ ის შესანიშნავია

რეპუტაცია დიდი აქცენტით გამჭვირვალობაზე, უსაფრთხოებაზე, რეგულირებაზე და მიმდინარეობაზე კლიენტებთან 

კომუნიკაცია. ჩვენი მიზანი: დავეხმაროთ ადამიანებს მთელს მსოფლიოში ციფრული სამყაროს წვდომაში აქტივები.



Mining City არის საინვესტიციო ფირმა, რომელსაც აქვს ოფისი ნიდერლანდებში. ჩვენ ვართ დინამიური ჯგუფი, 

რომლის მთავარი აქცენტი არის ჩვენი კლიენტებისთვის საუკეთესო სერვისის მიწოდება, ჩვენ ვახდენთ პორტფელის 

მენეჯმენტის დივერსიფიკაციას სხვადასხვა საქონლისა და აქტივების ვაჭრობა ზოგადად კაპიტალის ბაზრებზე და 

ასევე, ჩვენ ვიღებთ შემოსავალს კრიპტო სივრცე პერსპექტიული მონეტების მაინინგით, რის შემდეგაც მიღებული 

ჰონორარი მაინინგით და გადავიდა უფრო უსაფრთხო პლატფორმაზე, რომელიც არის აქციებით და სავალუტო ვაჭრობა.

კომპანია გთავაზობთ გრძელვადიან და მოკლევადიან საინვესტიციო შესაძლებლობებს, დაარსდა მაინინგ ქალაქი 2012 

წელს და მან თავდაპირველად დაიწყო აქციებით, აქციებითა და ობლიგაციებით ვაჭრობა, ჩაერთო ფორექსის ვაჭრობაში 

2014 წელს და იყო კრიპტოვალუტების პიონერ ტრეიდერებს შორის ბიტკოინის გამოჩენაში 2016 წელს. მაინინგ ქალაქი 

არის ამჟამად იმართება უფროსი გუნდი, რომელსაც აქვს განვითარების დიდი გამოცდილება და სისტემატური 

საინვესტიციო სტრატეგიების განხორციელება. მაინინგ სითის დირექტორები, კომპანიის დირექტორებთან ერთად 

სარგებლობენ თანამშრომლები და დამსაქმებლები. Trust ამჟამად ფლობს კომპანიის დაახლოებით 98%-ს. სამთო ქალაქი

დასაქმებულია 130-ზე მეტი პროფესიონალისგან შემდგარი გუნდი და დიდ ინვესტიციას ახორციელებს კვლევებზე 

ორიენტირებულ ევოლუციაში. მისი რაოდენობრივი ალფა-წარმომქმნელი სისტემები და მათი ეფექტური 

განხორციელება ფართო სპექტრში ლიკვიდური აქტივების კლასები. კომპანია ხაზს უსვამს ძლიერ კორპორატიულ 

მმართველობას და პირველ რიგში კლასის ინვესტორთა მომსახურება კლიენტთა ბაზაზე, რომელიც მოიცავს მსოფლიოს 

ბევრ წამყვან ინსტიტუციურ ინვესტორს.

Mining City არის მომგებიანი და სანდო პროგრამა, რომელიც შეიქმნა მაღალკვალიფიციური ტრეიდერების ძლიერი 

გუნდის მიერ. და საინვესტიციო კონსულტანტები ოფლაინ და ონლაინ საინვესტიციო ბაზარზე. ჩვენ ვდებთ თქვენს 

ინვესტიციებს ახალი მაღალანაზღაურებადი ინოვაციური პროექტები, რომელიც გთავაზობთ დიდ შემოსავალს. დღეს 

ჩვენს კომპანიას აქვს ა პროფესიონალური გუნდი ბიზნესის განვითარებისთვის. ჩვენ ვიცით რამდენი, სად და როდის 

განვახორციელოთ თქვენი ინვესტიცია. ჩვენ ვიცით როგორ მივაღწიოთ მაქსიმალურ შემოსავალს. ჩვენ მუდმივად 

ვახდენთ ჩვენი საინვესტიციო პორტფელის დივერსიფიკაციას და უფრო ძლიერი კავშირების დამყარება მთელ 

მსოფლიოში.



როდესაც ერთი შესაძლებლობა ვერ ხერხდება, შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ ჩვენი დივერსიფიკაციის 

სტრატეგია გრძელდება ჩვენი ბიზნესი მომგებიანი და მზარდი. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა ახლავე შეუერთდეთ 

რევოლუციურ ინვესტიციას შესაძლებლობა, რომელიც აუცილებლად გააგრძელებს ზრდას და მწიფდება ყველაზე 

წარმატებულ მაღალი მოსავლიანობის შესაძლებლობად დღეს… ჩვენი მხარდაჭერის დეპარტამენტი თქვენს 

განკარგულებაშია 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე, ყველაფერი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არის 

განახორციელეთ დეპოზიტი თქვენი ყველაზე მოსახერხებელი გადახდის პროცესორის გამოყენებით და დროდადრო 

შედით მასში მოგების ამოღება.

ჩვენ ვიყენებთ განახლებულ ანტიჰაკერულ ტექნოლოგიებს, რათა უსაფრთხოდ მივიღოთ თქვენი ანაბარი და 

გადავიხადოთ მოგება, გაწევრიანდით მაინინგ სითი დღეს და მიეცით საშუალება თქვენს ფულს იმუშაოს თქვენთვის, 

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე პრობლემა ან დამატებითი შეკითხვები მოგესალმებათ დაგვიკავშირდეთ ჩვენი საკონტაქტო 

არხებით.



კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მაინინგ ქალაქში

ჩვენ გვაქვს საჭირო ადამიანური რესურსი, ნოუ-ჰაუ და აქტივები, 

რომლებიც აუცილებელია იმისათვის, რომ ვიყოთ საუკეთესოები ჩვენს 

ბიზნესში. ვზრდით ჩვენი კონკურენტუნარიანი შესაძლებლობები 

გლობალურად დამტკიცებული გზით განხორციელება და ინიციატივები 

და მაგალითი მისცეს ჩვენი კორპორატიული პრაქტიკა. ჩვენ ვქმნით 

განსხვავებას ჩვენი გზით ბიზნესის კეთების.

ჩვენი მიზანია ვიყოთ საუკეთესო 

ინვესტიციები მენეჯერი მსოფლიოში

ჩვენ ვართ ფინანსები და ინვესტიცია

მენეჯმენტი 2015 წლიდან



Miningcity-თან ინვესტირებას ბევრი სარგებელი აქვს, მაგრამ რა ნამდვილად 

გამოგვარჩევს თანატოლებისგან ჩვენი გრძელვადიანი თანმიმდევრულობა

შესრულება.

ჩვენი ექსპერტიზა

რატომ ინვესტირება მაინინგ სითიში?

ᲨᲔᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲐ

ჩვენ ვაგრძელებთ თანმიმდევრულად აჯობებს ჩვენი თანატოლების უმრავლესობას.

არა უფლებამოსილი გადასახადი: ჩვენი საინვესტიციო საკომისიო 0%-ზე ნაკლებია

ამით აღმოფხვრა დამატებითი ხარჯები, ფოკუსირებული მოგების მაქსიმიზაციაზე.

გამჭვირვალობა: ყველა ფასიანი ქაღალდი, რომელიც გაქვთ თქვენს სახელზე. 

იხილეთ ყველა თქვენი ჰოლდინგი, გადახდილი დივიდენდები, ტრანზაქციის 

ისტორია და დარიცხული საკომისიო.

ცოდნა: ისარგებლეთ იმის ცოდნა, თუ რაში გაქვთ ინვესტიცია და

რაც მთავარია, რატომ. გარდა ამისა, მიიღეთ წვდომა ზოგიერთი მათგანის გუნდზე

ყველაზე ვნებიანი ანალიტიკოსები და პორტფელის მენეჯერები ბიზნესში.

მოქნილობა: ჩვენ ვაადვილებთ თქვენი პორტფელის კორექტირებას და შეცვლას

სხვადასხვა საინვესტიციო მოდელებს შორის, რომლებიც შეესაბამება თქვენს 

საჭიროებებს ცხოვრების ეტაპი.

მოხერხებულობა: ჩვენ ყველა საქმეს ვაკეთებთ თქვენთვის. თქვენი დაყენებიდან

გაითვალისწინეთ თქვენი პორტფელის მიმდინარე რებალანსი – ასე რომ თქვენ 

ყოველთვის თქვენი მიზნების მიღწევის გზაზე.



ჩვენი შესავალი

სანდოა ინვესტორის მიერ

თითოეულ კონსულტანტს აქვს 

სპეციალობა, რაც საშუალებას აძლევს 

ჩვენს კლიენტებს იყვნენ 

აბსოლუტურად დარწმუნებულია, 

რომ ისინი იღებენ საუკეთესო რჩევებს 

და მომსახურება ექსპერტისგან, 

რომელიც სრულად ესმის მათი

საჭიროებები და საზრუნავი, 

რომელიც ინარჩუნებს ცნობილია 

ჩვენი საერთაშორისო კვალი 

მსოფლიოს გარშემო.

ინვესტიცია კონფიდენციალურად
ნდობა, როგორც ინვესტორი

დაგეხმარებათ უკეთესი 

გადაწყვეტილებების მიღებაში დროთა 

განმავლობაში აქციების ფლობისას 

ხოლო საშუალებას გაძლევთ 

ნამდვილად გაიგე რა ხდება ა 

კონკრეტული მომენტი დროში. 

Miningcity კომპანიას აქვს კარგად 

მატარებელი გამოცდილი მოვაჭრეები, 

რომლებსაც შეუძლიათ დახმარება 

თქვენ გადაჭრით ნებისმიერ 

დაბნეულობას შენდამი ნდობის 

ჩამოყალიბება და შენახვა თქვენ წინა 

ფეხით წარმატება.

უსაფრთხო პლატფორმა
Miningcity კომპანია უაღრესად

დიზაინი წევრების შესანარჩუნებლად

დაცულია ნებისმიერ დროს. Ჩვენ ასევე

მხარი დაუჭირეთ და მიჰყევით 

მითითებებს დადგენილი გერმანიის 

მიერთების ფულით სამრეცხაო საჭის 

ჯგუფი. Ფინანსური Action Tasks Force 

(FATF) ასევე არის ა დამნაშავის 

დამკვირვებელი.



როგორ ვმუშაობთ

წამყვანი საუკეთესო ინვესტიცია

მენეჯერის გუნდი

ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანია დაგეხმაროთ თქვენი 

მოქცევაში კაპიტალი მოგებაში და ამის მიღწევით გვაქვს

ისარგებლოს პროფესიონალების მომსახურებით და

ინვესტიცია მოელის, რომ ეს მიიყვანს აქტუალიზაციას.

ჩვენ გვაქვს მიღწევების გრძელი სია 2014 წლიდან

რადგან ჩვენ ერთგულები ვართ ჩვენს მოვალეობებზე.

პირველი კლასის საინვესტიციო 

გადაწყვეტილებები
ინვესტიციები ყოველთვის სარისკოა, მაგრამ ზოგიერთი 

ექსპერტი ამბობს კრიპტოვალუტა ერთ-ერთი ყველაზე 

სარისკო ინვესტიციაა არჩევანი არსებობს, Consumer 

Reports-ის მიხედვით. თუმცა, ციფრული ვალუტები ასევე 

ზოგიერთი მათგანია ყველაზე ცხელი საქონელი. ამ წლის 

დასაწყისში CNBC ვარაუდობენ, რომ კრიპტოვალუტის 

ბაზარი არის მოსალოდნელია, რომ კულმინაციას მიაღწევს მოკლე პერიოდში, ეს მომავლის მოლოდინი სწრაფად 

ხდება აქტუალური. Miningcity-ში ჩვენ გვყავს საუკეთესო აგენტები, რომლებიც მზად არიან შემოგთავაზონ 

საუკეთესო რჩევები და გადაწყვეტილებები, დაგეხმარონ ამაში მაქსიმალური მოგება. დაგვიკავშირდით ამ ფორუმზე 

არსებულ ნებისმიერ არხზე..



მომავლის იდეის აგება
კომფორტული მომავლისთვის, ინვესტიცია აბსოლუტურად აუცილებელია

ადამიანთა უმეტესობა. როგორც კორონავირუსის ეკონომიკური შედეგი

პანდემიამ აჩვენა, რომ ერთი შეხედვით სტაბილური ეკონომიკა შეიძლება 

იყოს სწრაფად შეტრიალდა თავი და დატოვა ისინი, ვინც არ მოამზადა

ბრძოლა შემოსავლისთვის. მაგრამ მათ, ვისაც შეეძლო დაეჭირა მათი

ინვესტიციებმა შეიძლება საკმაოდ კარგად განხორციელდეს. ინვესტირებას 

შეუძლია მოგაწოდოთ შემოსავლის სხვა წყაროსთან ერთად, დააფინანსეთ 

თქვენი პენსია ან თუნდაც მიიღეთ ფინანსური საცობიდან გამოხვედით. 

უპირველეს ყოვლისა, ინვესტიცია ზრდის თქვენს სიმდიდრეს - 

დაგეხმარებათ თქვენი ფინანსური მიზნების მიღწევაში და თქვენი მიზნების 

გაზრდაში მსყიდველობითი ძალა დროთა განმავლობაში. ან იქნებ ახლახან 

გაყიდეთ თქვენი სახლში ან შემოდი ფული. გონივრული გადაწყვეტილებაა 

ამის დაშვება ფული მუშაობს თქვენთვის. ...მაინინგი ქალაქი ამბობს, რომ 

მომავალი ახლაა!

ეს არის გასაოცარი ფინანსური ადგილი თქვენი გაზრდისთვის შემოსავალი

საინვესტიციო გეგმის კონსულტაცია
თქვენი სიმდიდრის მართვის გეგმის განსახორციელებლად, თქვენი

ინვესტიციები მოითხოვს ჯანსაღ მენეჯმენტს ან მოკლევადიან პერიოდში ან

გრძელვადიან პერსპექტივაზე დაფუძნებული. ამ მიზეზით ჩვენ გამოვიწერეთ 

თანამედროვე პორტფოლიო თეორია (MPT), რომელიც გირჩევთ დაიცვან 

შემდეგი რისკების კონტროლისა და ხარჯების მინიმუმამდე დაყვანის 

პრინციპები მაქსიმიზაციისას მიზნობრივი დაბრუნება შედარებით ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. 1• აირჩიეთ 

თქვენთვის სასურველი საინვესტიციო გეგმა და ინვესტირება. 2• ნუ ჩადებთ ინვესტირებას მთელი თქვენი სიცოცხლის 

დანაზოგით 3• დაუკავშირდით ჩვენი არხის რომელიმე აგენტს რჩევისა და მხარდაჭერისთვის.



Ჩვენი გუნდი

ჩვენი დაფიქსირებული მიღწევები კრიპტო-ინვესტიციებისა და აქტივების მენეჯმენტში იყო ძალისხმევა ჩვენი 

პროფესიონალები და ექსპერტები, რომლებმაც ერთად გამოიყენეს თავიანთი გამოცდილება ჩვენი მიზნების 

მისაღწევად. ...ჩვენი რეპუტაცია არასოდეს დაირღვება, რადგან შენ პირველი ხარ.

Ჩვენი გუნდი

Bryan Floyd
უფროსი მოვაჭრე

Anna Jenner
�ინანსური ანალიტიკოსი

Chriss Cole
HR მენეჯერი

Ellisa Parker
საინვესტიციო მრჩეველი

Kelly Huston
Დამხმარე მენეჯერი



ინვესტიცია კრიპტოვალუტაში.

აირჩიეთ სწორი გამოსავალი.

შემოუერთდით ჩვენს მუდმივად მზარდ არხს მთელ მსოფლიოში,

იყავი მომავალი მილიარდერი საკუთარი ვადით. Miningcity არის

წარმოგიდგენთ სიმდიდრის აშენების ძალას. შეაჩერე დაგვიანება ახლავე!

ნუ დააყოვნებთ ინვესტირებას ახლა, ჩვენ

მოგცემთ საუკეთესოს!

ბიტკოინის საინვესტიციო შესაძლებლობები უბრალოდ არსებობს

ბიტკოინის კურსზე სპეკულირება. ინვესტიცია ჩვენთან ერთად

და უყურეთ თქვენი ბიტკოინის ზრდას.

Დაგვიკავშირდით

დაგვირეკეთ
+31623959920

ჩვენი ადგილმდებარეობა
De Hop 97 Roden Drenthe 
Netherlands

Სამუშაო საათები
09:00 AM - 22:00 PM



გაზარდეთ თქვენი კაპიტალი გამჭვირვალე მოგებით

ᲩᲕᲔᲜᲘ ᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲔᲑᲘ



ფასი
როდესაც ერთი შესაძლებლობა ვერ ხერხდება, შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ ჩვენი დივერსიფიკაციის 

სტრატეგია გრძელდება შევინარჩუნოთ ჩვენი ბიზნესი მომგებიანი და მზარდი.

ხელმისაწვდომი საინვესტიციო გეგმა



ხელმისაწვდომი საინვესტიციო გეგმა



მადლობა

კომპანიის პროფილი კომპანიის პროფილი

Call Us: +31623959920 

Address: De Hop 97 Roden Drenthe Netherlands

დაიწყე ახლავე!
support@miningcitys.com

https://miningcitys.com/?a=signup
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