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O Token descentralizado (NST), foi criada a partir 

da blockchain do Ethereum com contrato inteli-

gente ERC20 e dentro de 2 anos planejamos 

migrar para o nosso blockchain privado para for-

necer pagamentos anônimos e não rastreáveis.

 Com Total aceitação de mercado a Newsolution 

estará em sua total capacidade de mercado 

dentro de 2 anos !

Bem-vindo a Newsolution
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COIN NAME: 

TOTAL SUPPLY: 

New Solution 

15.000.000 

_ C O N T R A C T : OxD89040Ac9823872F64d7lf66Fa2DeAE7C8520671

ALGO: ERC20 

SYMBOLS: NST 

RESERVED IN WALLET: 10.000.000 
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PROPO
U

SITO 

Nosso prop6sito e fazer um ativo digital unico que 

sere usado para pagamentos de taxes de servi�os, 

tornado um ativo com liquidez forte e consistente no 

mercado. 

PAGE 5 



CRIA�AO DO TOKEN 

0 Token descentralizado Newsolution (NST), foi criada a partir da 

blockchain do Ethereum com contrato inteligente ERC20 em 

Dezembro de 2018 com seu total maximo de 15,000.000 milhoes 

de unidades . 

"Temos uma reserve de 10 milhoes de 

unidades para suporte por 3 anos, com essa 

quantidade iremos fazer novos 

aprimoramentos, parcerias e eventos para a 

comunidade." 

Coin Name: New Solution Total 
Supply: 15.000,000 Circula�ao 
total :5,000,000 Algo: ERC20 
Symbols: NST 
Reserved in Wallet: 10.000,000 

• • 
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Escolhemos trabalhar com o 

blockchain Ethereum porque 

e uma excelente rede de 

transa�oes transparentes, 

seguras e rapidas com taxas 

de gas baixas, alem de um 

excelente explorador pronto 

iara rede ETHEREUM. 

Pensando em todos os clientes, criamos o token com o 

padrao erc20, bem como a capacidade de todos os clien

tes de armazenar seus tokens em suas carteiras online 

(MyetherWallet) (MetaMask), e todos os clientes ainda 

tem a op�ao ae negociar tokens NST com as plataformas 

Etherdelta e Forkdelta antes mesmo de n6s listarmos em 

qualquer outra exchange. 

• • 
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Nossa maior estratégia é criar produtos e serviços que serão 

oferecidos em grande escala para nossos clientes 

Newsolution, fazendo com que nossos clientes utilizem a 

Newsolution  como meios de pagamento para tais produtos e 

serviços!

Hoje oferecemos sinais analisados com profissionais 

capacitados para gerar ótimas receitas para cada um de 

nossos clientes.

Nossos valores são e serão cobrados 100% em Newsolution, 

fazendo que tenha fortes movimentações de compra e venda 

dentro das casas de cambio !

 Iremos conceder para nossos clientes sistemas 

automatizados para que todos tenham um fácil acesso aos 

nosso produtos e serviços e possam operar de forma simples 

e constante.
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SUSTENTABILIDADE 

E ECO -SISTEMA 

Nosso eco-sistema funciona de uma forma simples e vitalicia, nós oferecemos 

produtos e serviços que serão utilizados mensalmente pelos nossos clientes, 

como crescimento de nossa comunidade e clientes ativos em nossos serviços 

teremos mensalmente receitas fixas para serem aplicas 100% na Newsolution, 

isso permitirá que todos os clientes tenham liquidez para operarem no mercado.

Nós pensamos muito em como fazer com que todos os clientes pudessem 

utilizar a moeda Newsolution de forma simples e amplificada em diversos 

sistemas e lojas virtuais como forma de pagamento pelos seus produtos e 

serviços.
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Visamos que todos os nosso clientes 
Newsolution terão diversas formas de 
utilização da moeda NST.
Os clientes Newsolution poderão pagar por 
serviços, produtos e afiliações em parceria 
com nosso projeto.



M OTIVAÇÃO

Nossa maior motivação em fazer a NEWSOLUTION foi 

quando percebemos que em um gigantesco mercado de 

crypto-ativos nao havia  nenhum projeto que ligasse as 

pessoas com os grandes especialista de mercado, as taxas 

de outros ativos digital são muito caras para serem pagas 

mensalmente, então criamos a newsolution  que trouxe 

essa solução para ambas as partes, os clientes e os profis-

ssionais.

com isso vamos motivar outras pessoas a aprenderem a operar 

dentro desta maravilha de mercado e dar a oportunidade para 

que eles possam fazer seus investimento em sinais analisados por 

profissionais.
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PLANEJAMENTO 

Nossos planos para os próximos meses é fazer com que a 

Newsolution seja aceita em diversas comunidades de analises 

de crypto-ativos, por lojas virtuais como produtos e serviços.

Iremos criar nosso sistema automatizado para fácil aceitação 

de mercado, e construiremos nosso BOT do telegram que terá a 

funcionalidade de rendimento em hold-stake.

Após termos concluído estas etapas, estaremos com alto número 

de clientes utilizando a Newsolution para diversos fins.

Com o nosso Bot Hold-Stake, os clientes poderão guardar suas 

moedas de forma segura e receber incentivos por guarda-las.

N e w S oluti o n PAGE 11 



MERCADO DE CAMBIO 

A new solution sere listada em varias 

exchanges de cdmbio em um curto 

espa�o de tempo para que todos os 

clientes possam se sentir confortaveis 

trabalhando onde quiserem. 

Esta mos focados em list6-lo primeiro em 

exchanges que j6 estao no Coinmarketcap 

(CMC) 
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Nossas projeções de parcerias são pensadas
em nossos clientes, iremos fazer as melhores
ofertas para que todos os clientes possam
desfrutar dessas parcerias.



Criaremos programas e sistemas de ren-
dimentos para que todos os clientes 
possam adquirir mais moedas NST de 
uma forma sustentável e controlada para 
a saúde do projeto Newsolution.



RESPONSABILIDADE 

- N6s nao nos responsabilizamos por quaisquer pro

blemas proveniente dos clientes, investidor ou parcei

ros.

- A newsolution nao se responsabiliza pelas 

compras de seus clientes ou parceiros, e de 

responsabilidade unica de cada pessoa fazer sua 
compra do ativo newsolution .

- A newsolution nao se responsabiliza por danos 

provinientes de venda ou troca p2p entre os 

membros da comunidade.
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CARTEIRA DESKTOP

Quando você recebe dinheiro ou dinheiro em um 
caixa eletrônico, você o grava em uma carteira 
para fazer pequenas compras e pagamentos diá-
rios. Com dinheiro virtual não é diferente. Bitcoins 
e outras moedas criptográficas são armazenadas 
em carteiras virtuais ou carteiras. São softwares 
que, além de salvar, permitem o envio, recebimen-

to e consulta de valores em moeda virtual.

Você pode, por exemplo, 
instalar este programa 
em seu computador pes-
soal (desktop)

Esse tipo de aplicativo garante que você tenha 
acesso ao par de chaves criptográficas que ga-
rante a posse do dinheiro virtual. A chave pú-
blica gera um endereço que é usado para rece-
ber moedas digitais. A chave privada, que deve 
ser mantida em sigilo, é a senha que permite o 
envio desse fundo. Você precisa ter essas duas 
chaves para fazer compras e negociar moedas 
de criptografia.
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CARTEi RA ANDROID 

Nossa Wallet para android estará disponível 
após migrarmos para nosso próprio 

blockchain !
isso poderá ser em breve ou se a 

comunidade preferir iremos continuar 
utilizando a blockchain do Ethereum , onde 
temos nossas vantagens com a utilização 

das wallets MYETHERWALLET e  
METAMASK .
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