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Smart contracts are ready and will revolutionize many industries, replacing the
need for traditional legal agreements and automated digital agreements with
the need to centralize the task. Investing is easier every day, with the various
applications and content that come in the palm of your hand. Unfortunately,
due to the large amount of information, it makes it difficult and delays
investors' decision-making, this delay can impact the construction of the
wealth of those who dream of conquering it one day in the future. These
difficulties would be no different for those who are entering the universe of the
cryptocurrency market, with different types of technology, functions, market,
economy and other points that contribute to making our choices about which
cryptocurrencies we should be investing more difficult. In the major
economies of the world have already launched ETF (index fund) focused on
cryptocurrencies, the problem of this type of investment starts with the
minimum capital and the little diversification of assets that make up the
portfolio that allocate most of Bitcoin and Ethereum, leaving the smallest part
for other projects that could have greater profitability and value your invested
capital more.

Abstract

Easy Link: Um link fácil e barato para o mundo das criptomoedas

Elson Ribeiro
CEO, Easy Link

Revisão 04 de Julho 2021
Versão 1.04

Versão 1.04 PT



ÍN
D

IC
E

Resumo
O que é Easy Link
Visão arquitetônica
Segurança Easy Link
Emissão, dados e alocação de tokens
Distribuição
Transparência de dados 
Fluxo de trabalho Easy Link 
Problemas e soluções 
Recursos 
Cronograma 
O que esperar da Esy Link no futuro 
Dream team 
Paralegal 

04

05

06

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

 

Versão 1.04 PT



Os contratos inteligentes estão prontos e vão revolucionar muitos setores,
substituindo a necessidade de acordos legais tradicionais e acordos digitais
automatizados com a necessidade de centralizar a tarefa. Investir fica a cada
dia mais fácil, com as diversas aplicações e conteúdos que chegam na palma
da sua mão. Infelizmente, por causa da grande quantidade de informações,
dificulta e atrasa a tomada  de decisão dos investidores, esse atraso pode
impactar no futuro a construção do patrimônio daqueles que sonham
conquistá-lo um dia. Essas dificuldades não seriam diferentes para quem está
entrando no universo do mercado de criptomoedas, com diversos tipos de
tecnologia, funções, mercado, economia e outros pontos que contribui para
dificultar as nossas escolhas de quais criptomoedas devemos estar investindo.
Nas grandes economias do mundo já lançaram ETF (fundo de índice) focado
em criptomoedas, o problema desse tipo de investimento começa no capital
mínimo e na pouca diversificação dos ativos que compõem a carteira que
alocam maior parte em Bitcoin e Ethereum, deixando a menor parte para
outros projetos que poderiam ter maior rentabilidade e valorizar mais o seu
capital investido.

Estão fazendo mais do mesmo e nada mais que isso. Hoje, a solução para esse
problema é introduzir um novo tipo de contrato inteligente baseado no código
fonte da Binance Smart Chain, blockchain leve e barata com a funcionalidade
única no mercado, que é dar espaço aos seus detentores a participar de grandes
projetos com valores flexíveis, de forma diversificada e segura.  

Neste documento, apresentamos Easy Link, um Token que funciona como
fundo de criptomoedas descentralizada. Conheça o primeiro contrato
inteligente que dá a liberdade, segurança, diversificação e transparência sobre
seus investimentos.

Resumo 04
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Easy Link é um token criado no nordeste brasileiro, e o primeiro token com
função cesta de ativos com lastro em criptomoedas que cumpram requisitos
como: Solução de problemas, Economia, Adoção de mercado , Projeto,
Análise gráfica, fundamentalista e dados on-chain.

Através desses requisitos podemos filtrar as melhores oportunidades para
montar uma estrutura, na qual o detentor do token possa ter acesso ao mercado
cripto de forma prática. Sua razão de existência se dá pela dificuldade em
saber qual ou quais criptomoedas investir, quais taxas serão cobradas, qual
melhor corretora e como analisar os diversos tipos de dados que as
criptomoedas e seus projetos dispõe.

O projeto Easy Link conta com um contrato inteligente escrito e gravado na
blockchain da Binance Smart Chain, uma vez escrito não será possível
corromper ou fraudar seu código fonte, tornando-o incorruptível e seguro para
investir, além de sua segurança o projeto conta com alguns recursos que
iremos falar mais adiante neste documento. 

Além de um contrato inteligente, o projeto conta com uma gestão ativa que
realiza operações diárias com foco na valorização do token e do patrimônio
alocado. Diferente de fundos de investimentos e ETF/Fundos de índices, o
Easy Link não foca apenas em Bitcoin e Ethereum como é feito na maioria das
opções disponíveis em corretoras centralizadas, o foco do Easy Link é buscar
projetos promissores que rentabilizem de forma exponencial aquilo que foi
investido.

O que é Easy Link?
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O principal objetivo funcional do Easy Link é conectar pessoas com o mesmo
interesse: investir de forma fácil e diversificada. Descrevemos a arquitetura de
cada componente Easy Link adiante. Easylink vai ser construído em Binance
Smart Chain, aproveitando as baixas taxas da rede e sua crescente valorização. 

Visão arquitetônica 

Segurança Easy link
De modo geral, a blockchain Binance Smart Chain no qual o Easy Link
trabalha, funciona como livro-razão utilizado na contabilidade e aplicações
financeiras, oferece propriedades de segurança muito fortes, com uma pequena
particularidade que faz toda diferença, na blockchain os dados não podem ser
rasurados ou editados, isso é o que faz a tecnologia blockchain ser tão segura a
ponto de ser a primeira tecnologia a prova de fraudes do mundo.

O serviço Easy Link é compatível com o da blockchain que ele suporta, a
binance smart chain. Um token também deve servir aos usuários como um
terceiro confiável e eficaz, fornecendo respostas corretas e oportunas com
probabilidade muito alta. A segurança de qualquer sistema é tão forte quanto
seu elo mais fraco, portanto, um token altamente confiável é necessário para
preservar a confiabilidade de um blockchain bem projetado.
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Data Início do ICO: 28 de julho de 2021
Data Final do ICO: 09 de fevereiro de 2022 
Max Supply: 1.000.000.000 de utility tokens Easy Link 
Max Cap: USD 4.000.000 
Projeto: EasyLink
Ticket: ESLK.

Dados de lançamento:

Easy Link será registrada na plataforma de blockchain da Binance Smart Chain
através de smart contract, seguindo o padrão BEP20 em compatibilidade com a
maioria das carteiras e exchanges que atualmente operam com menores taxas
como exemplo a Binance e Trust Wallet.

Emissão, dados e alocação dos tokens
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94% do total de tokens criados estará disponível para venda aos
consumidores durante os eventos de venda no ICO. 
3% do total de tokens será destinado aos sócios fundadores (sujeitos às regras
de realização) 
3% do total de tokens será destinado ao marketing. 
30% serão liquidados apenas caso haja necessidade de queima de tokens;

 Distribuição: 

Nossa primeira escolha de listagem segue o padrão internacional que é depositar
liquidez por meio de fundos próprios na Pancake Swap. Para que uma
criptomoeda seja listada em uma corretora é necessário que além dos tokens a
serem listados, uma quantia igual tem que ser depositada, assim você consegue
comprar qualquer token com uma outra criptomoeda. Exemplo, ao comprar Easy
Link você precisa de BNB na carteira, e na Pancake Swap é preciso que contenha
uma quantidade igual ou superior. Isso faz possível a seguinte situação:

ESLK/BNB

Listagem
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Para cada token emitido será disponibilizado um valor igual em criptomoedas.
o Easy Link foi projetado com a proporção de 1:0,025, ou seja, para cada
token emitido, uma fração de 0,025 terá que existir disponível em carteira,
nunca podendo ser inferior a quantidade de tokens emitidos, com isso o Easy
Link consegue manter um lastro no valor da média ponderada auferida do
resultado do valor total da cesta como mostra o exemplo:
 

Transparência de Dados
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Usuário via plataforma online faz uma solicitação de compra de Easy
Link, seu valor transacionado é convertido de forma automática em um
percentual dentro da cesta de criptomoedas, criando assim o saldo em
lastro.

Rede de dados recebe a solicitação e é gerado um contrato com as
informações do detentor assim como sua quantidade de tokens.

O núcleo Easylink recebe o evento e registra na rede de usuários e
detentores do token;
Para cada token vendido, um valor igual é convertido em uma média
ponderada criando o valor precificado do token; Valor do token se dá por
Mp = [(BTC1 x P1) + (ETH2 x P2) + (BNB3 x P3) + ... (LTC x Px)] ÷
(P1 + P2 + P3 + ... Px) / tokens em circulação.

Fluxo de trabalho  Easy link
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Quantidade alta de projetos criptográficos e falta de acesso aos projetos no
idioma de cada região.
Taxas altas cobradas por gestoras de criptomoedas com pouca exposição.
Falta de contato com a equipe responsável 
Falta de tempo para poder analisar cada criptomoeda.
Valores altos para poder investir de forma diversificada.
Investimentos locais em criptomoedas copiam o top 5 e replicam em sua
gestão.

Cada token dá direito a 0,00001% sobre a quantidade emitida e
direcionada para as operações em criptomoedas. 
Cada token dá direito a participar de uma cesta de 20 criptoativos de
diversas categorias selecionadas pelos detentores dos token na rede.
Valores acessíveis para diversificar exposição.
A primeira precificação do token se dá por meio do lastro criado sobre a
média pondera auferida no ICO fixada em R$ 0,18. Após o lançamento do
token em exchanges, sua cotação estará sujeita à volatilidade de mercado.

Problemas

Soluções
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Token democrático, dando oportunidade para que as pessoas interajam e faça
acontecer de uma forma diferente de investir no mercado de criptomoedas.
NFT, parcerias com artistas de ruas e anônimos, suas artes serão tokenizadas e
inseridas na rede NFT da blockchain da rede mãe e disponibilizada nas
plataformas populares como opensea. Do valor da obra, 80% será repassada
para o artista, 10% para os detentores dos tokens no final de cada ciclo ou
valorização do token, 10% destinado para manutenção da rede NFT e
hospedagem da coleção para futuras artes para serem incluídas.
Plataforma de fácil entendimento para que o detentor do token possa votar a
cada ciclo nas criptomoedas que irão compor a cesta de criptoativos.
Liquidez garantida pela custódia de criptomoedas dos primeiros
desenvolvedores, garantido as operações da rede.
Tokenização barata para qualquer pessoa que queira ter seu próprio token

Informações técnicas
Projeto: Easy Link
Ticket: ESLK
Contrato: 0xffcD2906563A671FA4266116918A5f2F1f2e34FA
Rede Blockhain: Binance Smart Chain.
Precificação do token se dá pelo valor total das criptos da cesta dividida pela
quantidade de tokens.
Suprimento inicial: 100.000.000.
Suprimento total: 100.000.000.
Suporte de carteira: Trust wallet, Metamask e wallet com suporte á ETH/BSC.
Onde comprar: Pancake Swap e site do projeto.

Recursos 12
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1° Semestre - Desenvolvimento e publicação do white papper.

Cronograma Easy Link
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2021

2021 2° Semestre - Abertura para os primeiros detentores na fase beta do
projeto do Easy Link; negociação do projeto através de contratos
online; formação da cesta de criptomoedas e precificação do token.

2022 1° Semestre - Listagem na exchange Pancake Swap.

2022
2° Semestre - Listagem do token em exchanges extrangeiras,
solicitação de inclusão nas plataformas de buscas financeiras e dados
de tokens.
Abertura dos ciclos e venda do token para público externo e fim da
fase beta.

2023 1° Semestre - Listagem em exchanges brasileiras.

2024 2° Semestre - Após resultados, verificar possibilidade de transformar o
projeto e token em um fundo de investimentos em criptomoedas.
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Introduzir o projeto na sociedade e buscar aceitação com os recursos propostos.
Promover oportunidades de investimentos em criptomoedas de forma simples.
Entregar resultados de qualidade.
Prover confiança advinda da equipe desenvolvedora do projeto.
Incluir artistas de rua para desenvolver artes NFT com 90% do lucro para o
artista.
Disseminar igualdade financeira através da educação e tecnologia Easy Link.
Desenvolver serviços de desenvolvimento de token para pequenas empresas e
direcionar todo lucro para a rede de detentores de ESLK.
Desenvolvimento de tokens ERC20, BEP20, WAVES para empresas que
desejam tokenizar suas ideias e serviços.
Disseminar conhecimento através de cursos sobre criptomoedas e educação
financeira em aplicativo próprio.

O que esperar da Easy Link no futuro?
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Dream Team
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Fundador e Ceo

Fundador  e CFO

 Fundador e Cripto Broker

Elson Ribeiro, contador, empresário e
desenvolvedor da Easy Link.

Felipe Almeida, empreendedor e cofundador do
projeto Easy Link.

Iuri Ferreira, engenheiro e cofundador do projeto
Easy Link.
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Todo e qualquer produto advindo do mercado de renda variável não pode e não
tem como garantir retornos fixos ou esperados. Mercado de renda variável é
sensível a oscilações frequentes que podem zerar seu capital ou pode aumentar,
nada é garantido. Existe exemplos que pessoas fizeram muito dinheiro investindo
em criptomoedas assim como também perderam muito. Para proteger seu capital,
invista apenas aquilo que não sentirá falta na sua renda do dia  a dia, costumamos
dizer que não se pode investir o dinheiro do pão. Se acredita e entende o projeto,
seja bem vindo, caso contrário utilize nossa aba de Educa Easy Link para aprender
mais antes de investir.
O DEX em que foi construído a Easy Link reduz muitos riscos: por exemplo, seus
fundos são armazenados diretamente em sua carteira, portanto, não faz sentido
hackear o DEX, e não há uma administração central capaz de congelar sua conta
ou suas negociações.
As taxas de operações dos tokens são regidas pela rede da Binance Smart Chain.

Paralegal, financeiro e taxas

Um link fácil e barato para o mundo das criptomoedas.
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Easy Link
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Links importantes abaixo, clique e será direcionado

https://www.easy-link.tech/educaeasylink
https://t.me/joinchat/E1lslqnKRyI4MjVh
https://bscscan.com/address/0x1c7186810a44e6f2f9b63cb6dab90250d567728f
https://t.me/joinchat/E1lslqnKRyI4MjVh

