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Chào mừng bạn đến
 Mining City

Chúng tôi mang lại kết quả chất lượng

Các chuyên gia am hiểu và các công cụ hàng đầu trong ngành của chúng tôi hợp nhất 
để thực hiện một việc: làm cho bạn trở thành một nhà đầu tư thông minh hơn, có lợi hơn.

Bắt đầu với tiền điện tử
GIỚI THIỆU Mining City



Greg Rogowski đã thành lập Mining City vào năm 2019 và đã phát triển nó thành một 
trong những các doanh nghiệp thành công và năng động trong lĩnh vực này. Trước đó 
anh đã từng tham gia các lĩnh vực tiếp thị và truyền thông của các thương hiệu truyền 
thông lớn của châu Âu, bao gồm TV, đài phát thanh, báo và tạp chí. Anh ấy đã tìm thấy 
một trục xoay tốt trong khai thác tiền điện tử và đã đi du lịch phần lớn thế giới rao 
giảng về giá trị của tiền điện tử.

Giới thiệu về CEO

Tăng tài sản của bạn
Đầu Tư Cho Tương Lai
Và Lên Mặt Trăng
Áp dụng công nghệ chuỗi khối phi tập trung



TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN
MININGCITY

Giao dịch miễn phí hoa hồng ở khắp mọi nơi. Các nhà đầu tư thông minh hơn đang ở đây.

Nền tảng mạnh mẽ, trực quan cho mọi loại nhà đầu tư

Nhiều lựa chọn đầu tư hơn. Nhiều cơ hội hơn để phát triển.

Hỗ trợ am hiểu khi bạn cần

Chúng tôi cung cấp những lời khuyên, sản phẩm và dịch vụ đầu tư ưu việt để giúp bạn xây 
dựng, quản lý và bảo vệ sự giàu có của bạn.

Quản lý tài sản

Trong thời đại quá tải thông tin này, hãy để chúng tôi làm công việc khó khăn đó cho bạn. 
Chúng tôi quản lý đa dạng nhất nghiên cứu thị trường và kết hợp điều này với chuyên môn của 
chúng tôi để giúp bạn định hướng tài chính thị trường và tận dụng tối đa các khoản đầu tư của 
bạn. Đầu tư với chúng tôi có nghĩa là quyết định đúng đắn. Giao phó cho chúng tôi khoản đầu 
tư, quản lý tài sản của bạn và đảm bảo hài lòng.

Quản lý đầu tư

Mining City được biết đến với chuyên môn và tính chuyên nghiệp. Đội ngũ thương nhân giàu 
kinh nghiệm của chúng tôi, chuyên gia bán hàng và khai thác khảo sát và thực hiện nghiên 
cứu thị trường vô tận do đó tránh được mất hiệu lực trong việc mang lại điều tốt nhất cho các 
thành viên của chúng tôi trên toàn cầu. Chúng tôi giữ một vị trí hàng đầu trong tiền điện tử
thị trường đầu tư, hãy chọn Mining City.

Bán hàng & Giao dịch



Về chúng tôi
Mining City là một nền tảng toàn cầu cung cấp sức mạnh băm để khai thác tiền điện tử. Qua kinh 

nghiệm và bí quyết công nghệ, Mining City đã giành được sự tin tưởng của khách hàng trên toàn thế 
giới! Mining City là một khoản đầu tư kỹ thuật số đa tài sản toàn cầu (Tiền điện tử, Tesla, Bitcoin ATM, 

Vàng) nền tảng cung cấp dịch vụ tài chính cho thị trường toàn cầu ở Mỹ và hơn thế nữa. Một nơi dễ dàng 
và an toàn để đầu tư, giao dịch và quản lý tài sản kỹ thuật số của bạn. Mining City là trải nghiệm hệ thống 

đầu tư độc đáo cho phép người dùng đầu tư trực tiếp giữa các loại tài sản với các khoản thanh toán 
nhúng tạo điều kiện thuận lợi cho tương lai nơi mọi người đều có quyền truy cập vào các dịch vụ tài 

chính. Được xây dựng trên cốt lõi của các công nghệ độc quyền và an ninh, Mining City đón nhận một 
tương lai nơi mọi người và doanh nghiệp trên khắp thế giới có quyền truy cập đến các dịch vụ tài chính 
an toàn, minh bạch, công bằng và giá cả phải chăng. Mining City duy trì nó rất xuất sắc danh tiếng bằng 

cách nhấn mạnh vào tính minh bạch, an ninh, quy định và liên tục giao tiếp với khách hàng. Mục tiêu của 
chúng tôi: Giúp mọi người trên toàn cầu tiếp cận thế giới kỹ thuật số tài sản.



Mining City là một công ty đầu tư có văn phòng tại Hà Lan. Chúng tôi là một nhóm năng động với trọng 
tâm chính là cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất có thể, Chúng tôi đa dạng hóa quản lý danh mục 
đầu tư thông qua kinh doanh các loại hàng hóa và tài sản khác nhau trên thị trường vốn nói chung, và 
chúng tôi cũng kiếm được thông qua không gian tiền điện tử thông qua việc khai thác các đồng tiền đầy 
hứa hẹn, sau đó tiền bản quyền kiếm được thông qua khai thác và chuyển sang một nền tảng an toàn 
hơn, đó là giao dịch Chứng khoán và Ngoại hối. Công ty cung cấp các cơ hội đầu tư dài hạn và ngắn hạn, 
Mining City được thành lập tại 2012 và ban đầu nó bắt đầu giao dịch cổ phiếu, cổ phiếu và trái phiếu, nó 
đã tham gia vào giao dịch ngoại hối vào năm 2014 và là một trong những nhà giao dịch tiền điện tử tiên 
phong trong sự ra đời của Bitcoin vào năm 2016. Mining City là hiện đang được quản lý bởi một nhóm cấp 
cao có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển và thực hiện các chiến lược đầu tư có hệ thống. Các giám 
đốc của Mining City, cùng với các thành viên của công ty người lao động và người sử dụng lao động đều 
có lợi. Trust hiện nắm giữ khoảng 98% cổ phần của công ty. thành phố khai thác sử dụng một nhóm gồm 
hơn 130 chuyên gia và đầu tư rất nhiều vào sự phát triển dựa trên nghiên cứu đang diễn ra của các hệ 
thống tạo alpha định lượng của nó và việc triển khai hiệu quả chúng trên một loạt các các loại tài sản 
thanh khoản. Công ty nhấn mạnh quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ và cung cấp dịch vụ đầu tiên dịch vụ 
nhà đầu tư đẳng cấp cho cơ sở khách hàng bao gồm nhiều nhà đầu tư tổ chức hàng đầu thế giới.

Mining City là một chương trình có lợi nhuận và đáng tin cậy, được thành lập bởi một đội ngũ hùng hậu 
bao gồm các nhà giao dịch có tay nghề cao và tư vấn đầu tư trong thị trường đầu tư ngoại tuyến và trực 
tuyến. Chúng tôi đặt khoản đầu tư của bạn vào các dự án sáng tạo mới có mức thù lao cao, mang lại lợi 
nhuận lớn. Hôm nay công ty chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp để phát triển một doanh nghiệp. 
Chúng tôi biết bạn nên đầu tư bao nhiêu, ở đâu và khi nào. Và chúng tôi biết làm thế nào để đạt được thu 
nhập tối đa. Chúng tôi liên tục đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình và xây dựng các kết nối mạnh mẽ 
hơn trên toàn thế giới.



Khi một cơ hội thất bại, bạn có thể yên tâm rằng chiến lược đa dạng hóa của chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì
kinh doanh của chúng tôi có lợi nhuận và phát triển. Bạn có cơ hội ngay bây giờ để tham gia một cuộc 
cách mạng đầu tư cơ hội chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển và trưởng thành thành cơ hội có năng suất cao 
thành công nhất hôm nay… Bộ phận Hỗ trợ của chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn 24 giờ một ngày, 7 ngày 
một tuần, Tất cả những gì bạn cần làm là gửi tiền bằng cách sử dụng bộ xử lý thanh toán thuận tiện nhất 
của bạn và thỉnh thoảng nhận được rút tiền lãi.

Chúng tôi sử dụng các công nghệ chống tin tặc cập nhật để nhận tiền gửi của bạn một cách an toàn và 
thanh toán lợi nhuận, Tham gia Mining City ngay hôm nay và để tiền làm việc cho bạn, nếu bạn có bất kỳ 
vấn đề hoặc câu hỏi nào khác bạn được chào đón nhất để liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh liên 
hệ của chúng tôi.



Chào mừng đến với Thành phố khai thác

Chúng tôi có nguồn nhân lực cần thiết, bí quyết và tài sản 
cần thiết để trở thành tốt nhất trong kinh doanh của chúng 
tôi. chúng tôi tăng năng lực cạnh tranh của chúng tôi thông 
qua được phê duyệt trên toàn cầu thực hiện và sáng kiến   và 
làm gương với thông lệ công ty của chúng tôi. Chúng tôi tạo 
ra sự khác biệt theo cách của chúng tôi của việc kinh doanh.

Chúng tôi mong muốn trở thành khoản đầu 
tư tốt nhất quản lý trên thế giới

Chúng tôi là Tài chính & đầu tư
Quản lý từ năm 2015



Có nhiều lợi ích khi đầu tư với Miningcity nhưng những gì thực sự 
khiến chúng tôi khác biệt với các đồng nghiệp của mình là sự nhất 
quán lâu dài của chúng tôi màn biểu diễn.

Chuyên môn của chúng tôi
Tại sao nên đầu tư với Mining City?

MÀN BIỂU DIỄN: Chúng tôi tiếp tục liên tục vượt trội so với phần lớn 
các đồng nghiệp của chúng tôi.

KHÔNG CÓ PHÍ KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP: Phí đầu tư của chúng tôi 
dưới 0% do đó loại bỏ thêm chi phí tập trung vào tối đa hóa lợi nhuận.

MINH BẠCH: Tất cả chứng khoán do bạn đứng tên. Xem tất cả của 
bạn nắm giữ, cổ tức đã trả, lịch sử giao dịch và phí phải trả.

KIẾN THỨC: Hưởng lợi từ việc biết bạn đang đầu tư vào cái gì và quan 
trọng hơn, tại sao. Ngoài ra, hãy truy cập vào một nhóm gồm một số
các nhà phân tích và quản lý danh mục đầu tư đam mê nhất trong 
doanh nghiệp.

TÍNH LINH HOẠT: Chúng tôi giúp bạn dễ dàng điều chỉnh danh mục 
đầu tư và chuyển đổi giữa các mô hình đầu tư khác nhau để phù hợp 
với nhu cầu của bạn ở mọi giai đoạn trong đời.

TIỆN LỢI: Chúng tôi làm tất cả công việc cho bạn. Từ việc thiết lập 
của bạn tài khoản để liên tục tái cân bằng danh mục đầu tư của bạn – 
vì vậy bạn luôn luôn trên đường đạt được mục tiêu của bạn.



Được nhà đầu tư tin cậy
Mỗi nhà tư vấn có một chuyên 
môn, cho phép khách hàng của 
chúng tôi được hoàn toàn tự tin 
rằng họ đang nhận được sự tư vấn 
tốt nhất và dịch vụ từ một chuyên 
gia hoàn toàn hiểu họ nhu cầu và 
mối quan tâm mà giữ dấu chân 
quốc tế của chúng tôi được biết 
đến vòng quanh thế giới.

Đầu tư với niềm tin
Tự tin là nhà đầu tư giúp bạn đưa ra 
quyết định tốt hơn khi sở hữu một cổ 
phiếu theo thời gian trong khi cho 
phép bạn thực sự hiểu những gì 
đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể 
trong thời gian. Công ty Miningcity 
đã đào tạo tốt kinh nghiệm thương 
nhân những người có thể giúp đỡ 
bạn giải quyết bất kỳ sự nhầm lẫn 
nào thay vì xây dựng niềm tin trong 
bạn và giữ bạn trên chân trước để
thành công.

Nền tảng an toàn
Công ty Miningcity được đánh giá 
cao thiết kế để giữ các thành viên
được bảo vệ mọi lúc. Chúng tôi 
cũng hỗ trợ và làm theo hướng dẫn
thiết lập bởi tiền tham gia của Đức
nhóm chỉ đạo giặt ủi. Tài chính Lực 
lượng Đặc nhiệm Hành động (FATF) 
cũng là một cơ quan giám sát đối 
với người phạm tội.

Giới thiệu của chúng tôi



Chúng ta làm việc như thế nào
Dẫn Đầu Đầu Tư Tốt Nhất
đội ngũ quản lý
Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là 
giúp bạn biến vốn thành lợi nhuận và bằng cách đạt 
được điều này, chúng ta có để tận dụng các dịch vụ 
của các chuyên gia và đầu tư kỳ vọng sẽ đưa điều này 
thành hiện thực. Chúng tôi có danh sách dài các 
thành tích kể từ năm 2014 bởi vì chúng tôi được dành 
riêng cho nhiệm vụ của chúng tôi.

Giải pháp đầu tư hạng nhất
Đầu tư luôn rủi ro, nhưng một số chuyên gia nói tiền 
điện tử là một trong những khoản đầu tư rủi ro hơn
các lựa chọn ngoài kia, theo Báo cáo Người tiêu dùng.
Tuy nhiên, tiền kỹ thuật số cũng là một số hàng hot 
nhất. Đầu năm nay, CNBC dự báo rằng thị trường tiền 
điện tử là dự kiến     sẽ đạt đến điểm cao trào trong một 
thời gian ngắn, kỳ vọng tương lai này nhanh chóng trở 
thành hiện tại. Tại Miningcitys, chúng tôi có các đại lý hàng đầu sẵn sàng cung cấp cho bạn lời khuyên 
và giải pháp tốt nhất, giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận. liên hệ với chúng tôi trong bất kỳ kênh nào có sẵn 
trong diễn đàn này..



Xây dựng ý tưởng tương lai
Để tận hưởng một tương lai thoải mái, đầu tư là hoàn toàn cần thiết 
cho hầu hết mọi người. Khi sự sụp đổ kinh tế từ coronavirus đại dịch 
đã chứng minh, một nền kinh tế dường như ổn định có thể nhanh 
chóng quay đầu bỏ mặc những ai chưa kịp chuẩn bị tranh giành thu 
nhập. Nhưng những người có thể giữ lấy của họ đầu tư có thể đã 
được thực hiện khá tốt. Đầu tư có thể cung cấp cho bạn với một 
nguồn thu nhập khác, tài trợ cho quỹ hưu trí của bạn hoặc thậm 
chí nhận được bạn thoát khỏi tình trạng kẹt tài chính. Trên tất cả, 
đầu tư làm tăng sự giàu có của bạn—giúp bạn đạt được các mục 
tiêu tài chính và tăng sức mua theo thời gian. Hoặc có thể gần đây 
bạn đã bánnhà hoặc đi vào một số tiền. Đó là một quyết định khôn 
ngoan để cho rằng tiền làm việc cho bạn. ...Mining City nói rằng 
tương lai là ngay bây giờ!

ĐÓ LÀ NƠI TÀI CHÍNH TUYỆT VỜI ĐỂ BẠN PHÁT TRIỂN
THU NHẬP = EARNINGS

Tư vấn phương án đầu tư
Để thực hiện kế hoạch quản lý tài sản của bạn, bạn các khoản đầu tư 
yêu cầu quản lý hợp lý trong ngắn hạn hoặc dựa lâu dài. Vì lý do này, 
chúng tôi đã đăng ký Danh mục đầu tư hiện đại Lý thuyết (MPT), 
khuyến nghị tuân thủ những điều sau nguyên tắc kiểm soát rủi ro và 
giảm thiểu chi phí trong khi tối đa hóa lợi nhuận mục tiêu trong khoảng thời gian tương đối dài. 
1 • chọn kế hoạch đầu tư ưa thích của bạn và đầu tư.
2• Không đầu tư bằng tất cả tiền tiết kiệm cả đời của bạn 
3• liên hệ với bất kỳ đại lý kênh nào của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.



Đội ngũ của chúng tôi

Những thành tựu được ghi nhận của chúng tôi trong đầu tư tiền điện tử và quản lý tài sản là nỗ 
lực của các chuyên gia và chuyên gia của chúng tôi, những người đã sử dụng kinh nghiệm của họ 
cùng nhau để đáp ứng các mục tiêu của chúng tôi. ...Danh tiếng của chúng tôi sẽ và không bao 
giờ bị sứt mẻ vì bạn là người đầu tiên.

Gặp gỡ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

Bryan Floyd
Thương nhân cao cấp

Anna Jenner
Chuyên gia phân tích tài chính

Chriss Cole
Giám đốc nhân sự

Ellisa Parker
Cố vấn đầu tư

Kelly Huston
Giám đốc nhân sự



Đầu tư vào tiền điện tử.
Chọn giải pháp phù hợp.

Tham gia kênh ngày càng phát triển của chúng tôi với những 
người trên khắp thế giới, trở thành tỷ phú tiếp theo trong nhiệm 
kỳ của chính bạn. thành phố khai thác là trình bày cho bạn sức 
mạnh để xây dựng sự giàu có. Dừng sự chậm trễ ngay bây giờ!

Đừng ngần ngại đầu tư ngay bây giờ, chúng tôi
Sẽ Mang Đến Cho Bạn Những Điều Tốt Nhất!

Cơ hội đầu tư bitcoin tồn tại bên ngoài đơn giản suy đoán về tỷ 
giá hối đoái Bitcoin. đầu tư với chúng tôi và xem Bitcoin của 
bạn phát triển.

Liên hệ chúng tôi

Gọi cho chúng tôi
+31623959920

Địa điểm của chúng tôi
De Hop 97 Roden Drenthe 
Netherlands

Giờ làm việc
09:00 AM - 22:00 PM



Tăng vốn của bạn với Lợi nhuận minh bạch

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI



định giá
Khi một cơ hội thất bại, bạn có thể yên tâm rằng chiến lược đa dạng hóa của chúng tôi sẽ tiếp tục
giữ cho doanh nghiệp của chúng tôi có lợi nhuận và phát triển.

Kế hoạch đầu tư phải chăng



Kế hoạch đầu tư phải chăng



Cảm ơn

Hồ sơ công ty

Gọi cho chúng tôi: +31623959920

Địa chỉ: De Hop 97 Roden Drenthe Hà Lan

BẮT ĐẦU BÂY GiỜ!
support@miningcitys.com

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