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A X7 coin é o token nativo da X7 exchange que foi criado
para ser a moeda fiat com o objetivo de organizar,
internamente, toda parte transacional e de segurança das
negociações e depósitos envolvendo BRL, USD, libras e euro,
podendo, dessa forma, ser utilizado para pagamento de
taxas decorrentes das trocas das moedas digitais e
consumos diversos de produtos dentro da rede.

X7C o que é

x7 coin?



Baixo custo;

Garantia de privacidade, anominato e autonomia nas transações efetuadas;

Compra e venda de produtos de forma criptografada utilizando o sistema blockchain;

Facilidade de transferência entre usuários;

Alta valorização;

Possibilidade de realização de staking;

Confiança da comunidade.

Vantagens e atrativos na
utilização do token:



A X7 exchange possui um planejamento detalhado e assertivo para o
crescimento da plataforma que envolve o investimento vultoso em
marketing digital, fortalecimento das comunidades de apoio,
utilização de programas de recompensa e airdrops e , por último, a
migração de todos os usuários da Xiglute - rede Social para a base da
exchange, alavancando a concretização de novos negócios na nova
plataforma. Também faz parte da política de crescimento, a listagem
do token X7, a cada seis meses, em uma nova exchange.

Estratégia de crescimento



A arquitetura de segurança foi devidamente planejada
e envolve a utilização de múltiplas camadas de

firewall, ip, proxy e VPN, além de servidores dedicados.
Conta também com sistema de criptografia do

blockchain Etherscan, um dos mais seguros do mercado.
 
 

 

Projeto de Arquitetura de
Segurança



A equipe de desenvolvimento do projeto é formada por profissionais sêniores da área
de desenvolvimento, marketing, design, infraestrutura de cloud, negócios digitais,
criptoeconomia e mercado financeiro; 
todos eles liderados pelo CEO da empresa, Dário Cândido de Oliveira
(https://www.linkedin.com/in/d%C3%A1rio-c%C3%A2ndido-de-oliveira36b00554/). 
Este, por sua vez, é considerado um visionário na área de tecnologia, fundador e
desenvolvedor da rede social brasileira Xiglute (https://xiglute.com) que possui,
hoje, mais de vinte milhões de usuários espalhados pelo mundo.

Equipe de desenvolvimento

https://xiglute.com/


A plaforma prevê, ainda, a manutenção de fundos da X7, em uma carteira virtual
para dar suporte às operações da rede blockchain, conhecido como staking. Isso
permite a geração de renda passiva, conforme índices abaixo:

Staking

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 180 dias 365 dias



A aquisição da moeda nativa da rede x7 exchange obedece o
procedimento padrão normal: criar uma conta na plataforma
fornecendo os dados básicos do usuário; fazer login para ter acesso
ao conteúdo disponibilizado. Pode-se também utilizar moedas fiat (USD,
euro, libra) que serão convertidas em X7 coin na taxa listada na
CoinMarketCap no dia da compra.

Como comprar X7 coin?



Como todo ativo financeiro, a negociação de criptoativos possui riscos que são inerentes à volatilidade do mercado e àqueles
resultantes do manuseio, aos quais ressaltamos alguns cuidados:

(a) Armazenamento correto em uma carteira que só pode ser acessada com uma senha selecionada pelo comprador.
Lembramos que, caso a proteção de senha for fraca e for quebrada ou aprendida por outra pessoa, isso também pode levar à
perda do ativo.

Assim, recomendamos que os compradores devam cuidar da segurança de suas senhas e confiá-las a um ou mais locais de
backup e separados no local principal.

(b) O comprador deve ter ciência de que todos os esforços serão envidados para que ax7 exchange seja conectada à maioria
dos principais criptoativos e que a X7 coin será listada na maioria das grandes exchanges.

Entretanto, atrasos circunstanciais e contingências podem ocorrer, gerando resultados estimados que podem diferir das

estimativas apresentadas neste whitepaper. Isso ocorre também porque a maioria das declarações utilizadas são

prospectivas e baseadas em certos riscos que são conhecidos.

Sobre os Riscos
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