BONUS
Süre

: 20 Hafta
Ödül Programı Tahsis Oranları

Üye Olma Bonusu

: 627.000

Youtube/Twitter/Facebook : 460.000
BitcoinTalk

: 154.750

Telegram

: 37.510

Linkedin

: 120.000

Blog

: 5.000

Çeviri

: 1.000

BMW

: Kademeli olarak

GENEL ŞARTLAR
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Bütün katılımcılar kuralları dikkatli bir şekilde okumalıdır.
Ödüller için kademeli bir şekilde toplamda 10.000.000 IXIRCOIN ayrılmıştır ve
dağıtılacaktır.
Ödül kampanyasına katılabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir.
Kampanya 20 hafta sürecektir.
ICO satışları tamamlandığı günden sonraki 4 hafta içerisinde ödüller kademeli olarak
dağıtılacaktır.
Kampanya süresince gerçekleştirilen görevleri(paylaşımlar, makale, video, tanıtım… vb.)
linkleri ile beraber web site de kendi hesabınızın içerisine kaydetmeniz gerekecek.
Kurallar çerçevesinde haftalık görevleri yerine getirenlere(tablodaki hediye coinlere
karşılık) site içerisinde bakiye tanımlanacak.
Hile veya kötüye kullanım yapıldığı tespit edilirse ödül programından çıkarılacaksınız.
Sadece üye olma bonusu almak için tam üyelik şartları aranmaktadır.
Youtube,Twitter, Facebook ,Linkedin , Reddit gibi paylaşım sitelerinde görevleri yerine
getirdiğinizde web sitesinde(www.ixircoin.com) profil sayfanıza eklemeniz
gerekmektedir. Görevleri kurallarına göre yapanlar web sitesine ekleme sırasına göre
ödülleri dağıtılacaktır. Stakeler olmayacak .
Ödülleri hak edenler her hafta bütün üyelere mail ile, sitenin haber bölümünde ve
bitcointalk sayfasında bildirilecektir.
BMW çekilişine katılmak isteyen katılımcıların 1000 IXIRCOIN sahibi olmaları
gerekmektedir. Her 1000 IXIRCOIN 1 çekiliş hakkı verecektir. Sahip oldukları IXIRCOIN
miktarı 1000 ne bölündüğünde çekiliş hakları ortaya çıkacaktır. Sosyal medya tanıtım

•
•

görevlerinde bulunan katılımcılar bu sürecin dışında değiller hak ettiği IXIRCOIN her
1000 bir çekiliş hakkı kazanacaktır.
Çekiliş haklarını takip edilmesi için profil sayfasından bölüm bulunmaktadır.
İstenilen sayıda katılımcıya ulaşamadığımız takdirde ödül programı kurallarını
değiştirme hakkını saklı tutuyoruz.

TAM ÜYE OLMA BONUSU
Tam üyelik şartlarını yerine getirmek için
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•
•
•

Twitter
- https://twitter.com/ixircoin
Facebook
- https://www.facebook.com/ixirCoin
BitcoinTalk
- https://bitcointalk.org/index.php?topic=4967370.0
Telegram
- https://t.me/IXIRCOIN_World
Reddit
- https://www.reddit.com/r/ixirCoin
Linkedin
- https://www.linkedin.com/showcase/ixircoin
Kimlik Bilgileri ( Kimlik Belgesi arkalı önlü, Fatura son 3 ay ait, Öz Çekim)
ERC 20 uyumlu Ethereum hesabı

Web sitesindeki bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.
IXIRCOIN Sayfalarına (Facebook,Twitter,Reddit,BitcoinTalk,Telegram ve Linkedin)
sırasıyla beğenme, takip etme ve paylaşım yapılması gerekmektedir.
Tam üye olma ödülünü almak için yukarıdaki aşamaları bir seferlik yapılma zorunluluğu
vardır.
Her hafta ayrıca ödüller almak istediğiniz takdirde aşağıdaki bölümlerde görevler ayrıca
anlatılmıştır.
ilk
9.000 kişiye 44 IXIRCOIN
9.001-21.000 kişiye 11 IXIRCOIN ile ödüllendirilecektir.

Kontroller bittikten sonra bakiyenizin güncellenmiş olduğunu göreceksiniz.
Kontrollerin uzun sürebileceğini unutmayın sabırlı olun.

•
•
•
•
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YOUTUBE
Videolar özgün içerikli olmalı. IXIRCOIN ile ilgili yatırım odaklı veya ilgi çekici videolar
olmalı.
En az 2 dk lık yüksek kaliteli olmalı. Telif hakkı ihlali olmamalı.
IXIRCOIN web sitesine bağlantı içermeli.
Cryptocurrency / ICO odaklı en az 500 aboneye sahip kanalınız olmalı.
Her hafta 10 kişiye izlenme / beğenme oranına göre;
o
o

1.
2.

250 IXIRCOIN
100 IXIRCOIN

o

3-10.

20 IXIRCOIN ile ödüllendirileceklerdir.

TWİTTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IXIRCOIN sayfasını beğenin. Takip edin. https://twitter.com/ixircoin
https://www.twitteraudit.com puanınız % 95 ve üstü olmalıdır.
Hesabınız en az 500 gerçek takipçiye sahip olmalı.
Hesabınız ağırlıklı olarak kripto para birimi, Blockchain veya DAO'lar olmalıdır.
Her hafta en az 5 retweet, paylaşım yapılması gerekmektedir. Yaptığınız paylaşımlar
IXIRCOIN ile ilgili olmalıdır.
Paylaşımlar arasında 24 saat olmak zorunda.
Yaptığınız retweet ve paylaşımları web sitesinde profil sayfasına eklemeyi unutmayın.
Yaptığınız paylaşımları satışlar bitene kadar değiştirmemeniz gerekmektedir.
Birden fazla hesapla katılmak yasaktır.
Her hafta görevleri gerçekleştiren 300 katılımcıya 30 IXIRCOIN hediye edilecektir.

FACEBOOK
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

IXIRCOIN sayfasını beğenin. Takip edin. https://www.facebook.com/ixirCoin
Bütün paylaşımları beğenmeye çalışın.
Neden IXIRCOIN neden almalılar diye paylaşımlar yapın.( en az 100 kelime)
Her hafta en az 5 paylaşım yapılmalı.
Paylaşımlar arasında 24 saat olmak zorunda.
En az 500 gerçek takipçiye sahip olun.
Hesabınız ağırlıklı olarak kripto para birimi, Blockchain veya DAO'lar olmalı.
Satışlar bitene kadar paylaşımlar değiştirilmemeli.
Çoklu hesap açmak yasaktır.
Her hafta görevleri yerine getiren 300 katılımcı 30 IXIRCOIN ile ödüllendirilecektir.

BİTCOİNTALK
•
•
•
•
•

Her bir kullanıcının web sitesinde ekledikten sonra onaylandığı andan itibaren
sayılacaktır.
Onaylandıktan sonra, katılımcıların kampanyanın sonuna kadar imzalarını ve profil
resimlerini değiştirmelerine izin verilmez.
Çoklu imzalar, diğer avatarlar yasaktır.
Rastgele kontrol yapılacak ve gerekliliklere uymadığı tespit edilenler derhal diskalifiye
edilecektir.
Resmi sayfa da paylaşım yapılmalıdır.

•
•
•
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Resmi sayfada her hafta en az 3 paylaşım yapın.100 karakterden kısa yazılar
sayılmayacak.
Olumsuz güvene sahip kullanıcıların programa katılmasına izin verilmez!
Spam ve trol kesinlikle yasaktır!
Konu dışı konulardaki iletiler sayılmayacak ve negatif gönderiler, her türlü spam ve trol
katılımcının diskalifiye edilmesine neden olacaktır.
Katılımcılar satışlar bitene kadar imza ve avatarları değiştirmemeliler. Değiştirdikleri
takdirde ödüllerden faydalanamayacaklardır.
o

Ödüllerin dağıtılması; her hafta

Hero/Legendary
Sr. Member
Full member
Member

Kaç Kişi
20
20
20
20

Kaç IXIRCOIN
200
120
50
15

TELEGRAM
•

Siz ve eklediğiniz üyeler satışların bitimine kadar kalmalısınız.
https://t.me/IXIRCOIN_World

•
•
•
•
•

•

Grupta aktif ve destekleyici olmalısınız.
Kötü dil kullanmak, spam yapmak, reklam vermek başka bir hizmete izin verilmez.
Diskalifiye nedenidir.
Her bir platformda yalnızca bir hesap izin verilir. Birden fazla hesap oluşturarak hile
yaptığı tespit edilen kişi diskalifiye edilir.
2 aydan daha eski bir hesaba sahip olmak zorunludur. Platformda yepyeni hesapların
kullanılması kabul edilmeyecektir.
Bu ödül programı, IXIRCOIN satışları sona erdiğinde ya da maksimum tutara
ulaşıldığında kapanacaktır.
o Ödüller her hafta çevrimiçi süre, platform üstünde etkili paylaşımlar, projeye
destek, iletişim becerisi,.. vb konular kriter olarak alınacaktır. Değerlendirme
ekip tarafından yapılacak sistem izleme verileri dikkate alınacaktır. Sadece
https://t.me/ixirCoin sayfasında yapılan paylaşımlar değerlendirmeye
alınacaktır.
o 1.
250 IXIRCOIN
o 2.
100 IXIRCOIN
o 3-10.
20 IXIRCOIN
Platformda dil bazında 2 kişi admin olarak sayfa yönetiminde bulunacaktır. Teşvik etmek
ile görevli olacaklardır. Adminler her hafta 100 IXIRCOIN ile ödüllendirileceklerdir.
Sistem verilerinde görevini yapmayan adminler tespit edilir ise sistem dışına atılarak
ödüllerden hak sahibi olamayacaklardır. yerine yeni admin görevlendirilecektir.
Adminler satışlar bitene kadar başarılı bir şekilde görevlerini yapmalılar. Adminlerin asıl
görevi satışlar bittikten sonra başlayacak , konumlarını koruyarak kendi dil sayfalarında

katılımcılarını arttırdıkları takdirde 2019 ocak ayından itibaren 1000 IXIRCOIN ile
ödüllendirileceklerdir. Neden 2019 ocak en geç bu tarihe kadar borsaya açılacağız. Erken
bir tarihte borsaya açılır isek adminler verilecek ödüllerden borsaya açıldığımız tarihten
itibaren hak kazanacaklardır.
o

https://t.me/IXIRCOIN_World ( resmi site)

o
o
o
o
o
o
o

https://t.me/IXIRCOIN_tr
https://t.me/IXIRCOIN_de
https://t.me/IXIRCOIN_es
https://t.me/IXIRCOIN_zh
https://t.me/IXIRCOIN_hı
https://t.me/IXIRCOIN_ru
https://t.me/IXIRCOIN_fr

LİNKEDİN
•
•
•
•
•

IXIRCOIN Sayfasını takip edin. https://www.linkedin.com/showcase/ixircoin
Sayfanızda en az 200 gerçek takipçi olmalı. Hesabınız herkese açık olmalı.
Her hafta IXIRCOIN sayfasında en az 2 mesaj paylaşmalısınız.
Birden fazla hesapla katılmak yasaktır.
Her hafta 200 katılımcıya 30 IXIRCOIN hediye edilecektir.

BLOG
•

•
•
•

İçerikleriniz 1500 kelime üstünde olduğu takdirde incelenecektir. Stemit ,Reddit… vb.
ICO derecelendirme ve listelenme sitelerinde üst sıralarda olması şartı ile site sahipleri
ödül alacaklardır.
ICO derecelendirme site sahibi 4/5 veya 8/10 üzeri not verdiği takdirde 1000 IXIRCOIN
ile ödüllendirilecektir.
Bilinir yüksek okuyucusu olan sitelerde paylaşımı olan en iyi ;
o 1.ye
170 IXIRCOIN
o 2.ye
50 IXIRCOIN
o 3-5 e kadar
10 IXIRCOIN

ÇEVİRİ

•
•
•
•
•
•

Çevrilmek istenilen dile hakim olmanız gerekmektedir.
Çeviriler translate ile yapılmayacak. Tespit edildiği takdirde ödeme alamazsınız.
Çeviri yapmak istediğinizi reverz edilmediyse bize başvurabilirsiniz.
Çeviri sadece bounty ve lightpaper bölümü için yapılacaktır.
Çeviri için url adresinizi bildirin.
Çeviri hizmetini alan kişi 3 gün içerisinde çeviriyi bitirip yayına vermelidir. Yapmadığı
takdirde verilen hak iptal edilecektir. Yeni bir arkadaşa görev verilecektir.

Diller:
• Çince
• Korece
• Japonca
• İspanyolca
• Almanca
• Endonezya Dili
• Portekizce
• Felemenkçe
• İtalyanca
• Bulgarca
• Danca
• Yunanca
• Hintçe
• Rusça
• Fransızca
• Arapça

BMW
•
•
•
•

•

Her 1000 IXIRCOIN 1 çekiliş hakkı tanımlanacaktır.
Profil sayfasından sahip olduğunuz çekiliş haklarını görebilirsiniz.
Çekiliş Türkiye Cumhuriyeti Milli Piyango İdare tarafından yapılacaktır.
Satışlar bittikten sonra satılan coin miktarına göre çekilişe hak kazananlar T.C. Mili piyango
idaresine bildirilecektir. Aynı liste hem haber bölümde hem mail adresinize ayrıca
bitcointalk sayfamızda ilan edilecektir.
Kazanan üyelerden tek isteğimiz arabalara yapıştıracağımız etiketleri çıkartmamaları.
Etiketler IXIRCOIN olacaktır. Bilinirliği arttırmak amaçlı olacaktır.

