שוק שירותי ההתמקדות HELIXHILLS -

? HELIXHILLSמה זה
כדי לסײע לצרכנים ,לספקי Blockchainמשתמשת בתשתית HELIXHILLS
שירותים וליועצים מקצועײם להפוך לאלו-אלגוריתמים לבחירת שותפים עסקײם יאפשר )HELIXHILL (HILL
ועסקאות מלאות ,כדי לתעד זמני אינטראקציה ולגבות צדדים קשורים בשיעורים חילופי שירותים מקצועײם ױסײע
מתאימים ,ולספק הלװאות מײדיות למשתמשים מהימנים .במימוש תשלומים פוטנציאלײם
גדולים ללא צורך להשקיע זמן נוסף
בפגישות ,משא ומתן ,נסיעות,
 HELIXHILLSכבר עשו עבור ...
תשלומים ,תקצוב זמן ,הערכות
מתן ײעוץ על פי בקשה Ÿ
עלות ,ערבױות ביצועים ,ושירותים
הזמנת כל סוגי השירותים Ÿ
מקצועײם משלו.
לקבל כסף תמורת שירותים ,ײעוץ מקצועי ומיומנױות מקצועיות.
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אסימונים הם ערך אמיתי עבור כסף HELIXHILLS
מגובים על ידי המשאבים המבוקשים ביותר על פני כדור
הארץ  -כישורים מקצועײם של אנשים!

HELIXHILLS
מה פוטנציאל השוק?
נפח שירות השוק מסתכם טריליוני דולרים בשנה.
יותר מ  5מיליארד אנשים רוצים להגדיל את ההכנסה שלהם כל יום.
מומחים עצמאײם מכל פינות העולם לײצר יותר מ  1-טריליון דולר בשנה.
בארה"ב ,למשל ,חלקם של הפרילנסרים הגיע ל  34%-מסך כוח העבודה.
בנוסף ,קיבולת השוק של שירותים אישײם עולה על  500מיליארד דולר בשנהŸ .
חלקם של השירותים בתקציב הצרכנים ,בממוצע ,שװה ל  31%-בארה"בŸ 37% ,
בבריטניה ו  41%-בשװדיה.
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מה הן הזדמנױות השוק?
בעתיד ,היכולת של טכנולוגיות חדשות יניע את הרחבת האופק בשוק השירותים .כיום ,יותר
ממחצית הביקוש הצרכני עבור השירותים נשאר מרוצה.
מגבלות היכולת של הצרכנים הן הסיבה העיקרית לכך שהצרכים נשארים בלתי ממומשים.
קשײם צפױים הקשורים בהשגת שירותים ,הצרכנים מסרבים לקבל את זה .מגבלות בפני
צרכנים קשורים לזמן ,טריטוריה ,כספים ,יחידות ניהוליות ,תשלומים ,פונקציות והתמחױות.
הפתרונות הקײמים כרגע יש בדרך כלל זה חסר בצורה זו או אחרת.

http://t.me/helixhillsinvest

http://t.me/helixhills

ביל ועלױות חישוב במהלך שיחות ױדאו
או התײעצױות אודיו.
חוזה חכם  -אימות נתונים ,אבטחת
תשלומים וביצוע הסכם.
הלװאות  -גישה קלה כספים עבור
משתמשים אמינים.
חופש טריטוריאליHILL Tokens - ,
מינהלי ופיסקלי.
אוטומציה  -אלגוריתם לחיפוש ,בחירה,
פורמליות מײשובים משותפים ועוד.
נתוני מיקום גיאוגרפי  -בחירה
אופטימלית לשיתוף פעולה יעיל.

general@helixhills.com

https://helixhills.com
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