Mengenai KAMI
TRIUMLAND adalah investasi saham

properti pertama yang berbasis

CryptoShare.
Tim kami menggabungkan sistem saham kripto dengan pengembangan properti.
Penjualan saham Triumland di bursa internasional juga akan digunakan untuk
membangun properti yang sedang dilaksanakan.
Tingkat kenaikan saham kripto yang cepat dan tidak terbatas akan sangat membantu misi kami dalam
pembangunan proyek properti Trium Land and Park yang sedang berlangsung dan beberapa proyek
properti lainnya yang sedang kami siapkan.

Mengenai BLOCKCHAIN
• Blockchain adalah buku besar digital dari semua

transaksi

cryptocurrency yang terdesentralisasi. Kode blockchain tidak terletak
di sebuah server pusat yang dioperasikan oleh sebuah perusahaan,
tetapi tersebar di ribuan komputer di jaringan blockchain tersebut.

• Terus berkembang sebagai blok 'selesai' (transaksi terbaru) dicatat
dan ditambahkan ke dalamnya secara kronologis, ini memungkinkan
pelaku

pasar untuk melacak transaksi mata uang digital

pencatatan sentral. Setiap node

tanpa

(komputer yang terhubung ke

jaringan) mendapatkan salinan blockchain, yang didownload secara
otomatis.

Mengenai
CryptoShare
• System digital untuk pengiriman, pendaftaran, penyimpanan dan transfer teknologi pendaftaran publik
yang terdesentralisasi (BlockChain).
• Teknologi Cryptoshares memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan sahamnya sendiri dalam bentuk cryptoshares
atau mengubah saham tradisional mereka ke dalamnya. Setelah itu, untuk perdagangan publik mereka di pasar terbuka di
Internet (bursa). Dalam hal ini tidak perlu perusahaan menyerahkan dokumen ke Securities and Exchange Commission
(SEC) untuk mendapatkan persetujuan regulator.

Project Kami
LANDMARK

TONSEALAND

Monumen TONSEALAND yang berukuran ±14 meter dan panjang 120 M dengan view panorama Kota Bitung, Pantai Kema, dan Gunung Klabat.

TRIUMLAND

CABLE CAR

Akan dibangun Cable Car sepanjang 15 Km dari kota Bitung sampai Trium Land and Park termasuk yang lain menuju Gunung Klabat. Dimana Cable Car ini
akan menjadi salah satu yang terpanjang didunia.
TERMINAL

TRIUMLAND

TERMINAL

TERMINAL

PUNCAK GUNUNG KLABAT

KAKI DIAN AIRMADIDI

TRIUMLAND

AMUSEMENT PARK

Amusement Park Area seluas 5 Hectare, terdiri dari Taman Bermain, Waterpark, dll.

TRIUMLAND

WATERPARK

Waterpark di area lahan 5 hektar, termasuk playground untuk anak-anak, dll.

TRIUMLAND

HOTEL & GOLF COURT

Hotel berbintang lima dengan luas area 10 Hectare di kawasan pegunungan.

TRIUMLAND

VILLA & COTTAGE

Area Villa & Cottage yang nantinya akan di jual atau di sewakan.

TRIUMLAND

NATURE PARK

Area Wisata alam seluas 40 hectare di kawasan pegunungan. Di dalamnya akan dibangun area Hiking, Outbond, dll.

Lokasi PROJECT

ROADMAP

TRIUM Share
1 November 2017

1 Desember 2017

15 November 2017

Maret 2018

1 January 2018

TRIUM Land & Park
1 November 2017
15 November 2017

1 January 2018
Maret 2018

1.000.000.000

60% Perusahaan, 40% Umum

TRIUMLAND

Name
Code
Contract
Share Type
Blockchain
Wallet

5% - 3% - 1%

: TRIUMLAND
: TRD
: 0x1D1b856d7eaC4D6dc3ADA061d171C4c0C3cd6513
: Common Share ERC20
: ETHEREUM
: www.TRIUMLAND.io (INTERNAL)
www.MYETHERWALLET.com (EXTERNAL)

Deviden sampai 40% /tahun / saham
Deviden dibagikan setiap 3 bulan

WA L L E T

internal

www.triumland.io

www.TRIUMLAND.com
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triumland
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www.myetherwallet.com
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triumland

triumland
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