
Okos fedezet az életre
 

SCN heti hírek
2021.09.06., 20:00

“Célunk egy virágzó gazdasági közösség 

létrehozása, ahol az összefogás erejével 

és biztonságos fizetőeszközökkel 

teremtjük meg saját anyagi 

függetlenségünket, segítve ezzel 

egy új pénzügyi kultúra elterjedését.”
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FIGYELEM!
Az itt közzétett információk, eredmények nem teljes körűek, a 
figyelemfelkeltést és az előzetes tájékozódást szolgálják. 

Nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. 
pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési 
tanácsadást. 

Digitális pénzek vásárlása, kezelése, startup vállalkozásokkal való 
együttműködés kiemelten magas kockázatot jelent, nem megfelelő 
mindenki számára. Ne kockáztass többet, mint amekkora összeg elvesztését 
megengedheted magadnak!

Gazdasági döntéseid előtt tájékozódj részletesen több forrásból is, szükség 
esetén konzultálj független szakértővel, személyes befektetési 
tanácsadóddal!

A Blockchain Solutions Zrt nem végez pénzügyi engedélyhez kötött 
tevékenységet, nem kezeli a felhasználók törvényes fizetőeszközeit (HUF, 
EUR), nem ígér és nem fizet hozamot, kamatot, nem hitelez és nem közvetít 
hitelt. A felhasználó kérésére közreműködik HUF és EUR Bitcoinra történő 
átváltásában.
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❖ SCN bemutatása - Általános tájékoztató

❖ Piaci hírek

❖ Események

❖ Árfolyamok

❖ Határidők

❖ Egyéb hírek
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SCN 
bemutatása

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 
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Milyen világot 
képzelnél el 
magadnak,

ha rajtad 
múlna?

© 2017-2021 . Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 
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Mit szólnál egy olyan 
világhoz, ahol ugyanúgy 
telnek a napjaid, csak...

© 2017-2021 . Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 
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másképp kapod a pénzt
másképp vásárolsz
másképp takarítasz meg
másképp gyarapítod a pénzed

© 2017-2021 . Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 
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Hogyan éreznéd 
magad egy olyan 
világban, ahol Te 
döntesz a pénzed

mennyisége és értéke 
felett?

© 2017-2021 . Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 
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Képzeld el
mintha 

saját 
“bankod” 

lenne a 
zsebedben
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Ebben a világban
bármit megvehetsz 

© 2017-2021 . Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

amit szeretnél
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Ebben a világban

bárhova 
utazhatsz

© 2017-2021 . Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

ahova szeretnél
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olyan lehetsz, 
amilyen lenni  szeretnél

© 2017-2021 . Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

Ebben a 
világban
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Mit szólnál egy olyan
világhoz, ahol 
Te magad hozod létre 
a pénzt?

© 2017-2021 . Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 
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Hogyan éreznéd 
magad egy ilyen 
világban?

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

Partner lennél benne?
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Két dologra van 
szükséged:

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

Legyen 
vásárlási 
kereted

Legyen 
fedezeted!
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Amennyi fizetőeszközt 
szeretnél létrehozni

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

annyi fedezetre és 

fedezet

vásárlási 
keret

fizetőeszköz

vásárlási keretre van 
szükséged
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Hogyan működik?
Amikor létrehozod a saját 

fizetőeszközödet (CoverNote), 

❖ a fedezeted (BiTHard) zárolásra kerül,

❖ a vásárlási kereted (CNP) megszűnik.

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

vásárlási 
keret

fizetőeszköz

fedezet
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Például

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

20 M Ft értékű autóhoz 

20 M Ft értékű fedezetre és 

20 M Ft értékű vásárlási keretre van szükség. 

A kép csak illusztráció, ami egy kb. 20 M Ft-os értéket ábrázol.

kb. 20 millió Ft érték

fedezet

vásárlási 
keret

fizetőeszköz
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Mit szólnál, 
ha pár év múlva 
ugyanannyi pénzért 

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

nagyobb értéket 

tudnál 

vásárolni?

A kép csak illusztráció, ami egy kb. 30 M Ft-os értéket ábrázol.

kb. 30 millió Ft érték
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Hogyan lehet 
nagyobb értéket 
megvenni, 

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. A kép csak illusztráció, amely kb. 20 M Ft-os értéket ábrázol.

mint amennyi pénzt 
létrehoztunk? 

Honnan van az 
értéknövekedés?
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A saját 
pénzed árfolyamának 
szabályozásában 
Te is részt vehetsz

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

❖ egy árfolyam van (DBR)
❖ tagok, azaz mi 

magunk szavazzuk meg
❖ nincs kitéve 

semmilyen külső manipulációnak, 
spekulációnak, árfolyamkockázatnak

Fe
jle

szt
és a

latt!
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Hogyan tudsz újra 
pénzt létrehozni?

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. A kép csak illusztráció, amely kb. 20 M Ft-os értéket ábrázol.

Rendezd a közösség 
fele a zárolt fedezet 
feloldásának a 
költségét!
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Így újra lesz

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. A kép csak illusztráció, amely kb. 20 M Ft-os értéket ábrázol.

❖ szabadon felhasználható 
okos fedezeted

❖ újra nyithatsz vásárlási keretet
❖ létrehozhatod a saját pénzedet,

fedezet

vásárlási 
keret

fizetőeszköz

❖ és mehetsz újra vásárolni
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A fizetőeszközünk
létrehozásához tehát

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

fedezetre és vásárlási keretre 
van szükségünk

fedezet vásárlási 
keret

fizetőeszköz
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Hogyan tudsz okos 
fedezethez jutni?

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

fedezet
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Közösség építésével, 
vagy vásárlással 

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

8x

8-szoros jóváírás: a rendszer normál működésének időszakában 1 BTC értékű vásárlásnál

112 M Ft érték

Vásárlás esetén:
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Jelenleg

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

fejlesztési, elővásárlási időszak



28

Bevezetési időszakban

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

8x X
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38x

1 BTC értékű, 
egyösszegű vásárlásnál

38-szoros jóváírás: a rendszer bevezetési időszakában, másfél havonta csökkenő jelleggel
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Megtakaríthatsz
lépésről lépésre

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

❖ nem kell nagyobb összeg

❖ 50 hónap alatt

❖ kis összegű havi megtakarításokkal

felépíthető a kívánt mértékű okos fedezet

https://docs.google.com/presentation/d/180f2tmRLjno3R_luHTS394TpMwOWbUfmYq1590JseyM/edit?usp=sharing
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Van még egy jó 
hírünk
a fejlesztési, 
időszakban 
fedezetet 
vásárlók 
részére!
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Mit szólnál, ha pl.
20 M Ft értékű  
CoverNote helyett 

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 
A kép csak illusztráció, 
ami egy kb. 20 M Ft-os értéket ábrázol.

400.000 Ft-nyi költségért 
lenne a tied?
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A vásárlási keret 
NEM a napi árfolyamon 
jön létre

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

a bevezetési időszakban,
hanem 
sokkal 
kedvezőbb 
feltételekkel!
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Naponta 1%-al 
nő az árfolyam

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

ami jelenleg még a napi 
árfolyam töredéke (pár %)
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vásárlási 
keret

fizetőeszköz

fedezet

Mit jelent ez a most 
létrehozott fizetőeszközünk 
tükrében?

Korábbi példa szerint létrehoztuk 
a 20M Ft értékű fizetőeszközt, 
és a fedezetünk zárolásra került. 

fedezet
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Elköltheted a 20M Ft 
értékű fizetőeszközt a 
rendszeren belül

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

Ha szeretnéd feloldani a zárolt fedezetet, 
hogy újra tudj fizetőeszközt létrehozni, az 
elköltött érték töredékét kell csak kifizetni.

fedezet

vásárlási 
keret

fizetőeszköz
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Ez egy kb. 20M forint 
értékű vásárlásnál 

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 
A kép csak illusztráció, 
ami egy kb. 20 M Ft-os értéket ábrázol.

400.000 Ft-nyi költséget  
jelent*.

*2021.szeptemberében
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Sok ezernyi 
alkalmazás, 
piactér 

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

kerül fejlesztésre
a platformon
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Biztonságban vagy

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

vásárlásaidat 

okosszerződés védi

tranzakcióid

blokkláncon rögzülnek

Fe
jle

szt
és a

latt!
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Ahol kereskedőként, 
szolgáltatóként

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

❖ fizetőképes kereslet vár Rád
❖ gyorsabban és nagyobb 

árréssel tudsz értékesíteni
❖ közösségi árfolyam szabályozás

(DBR) miatt kiszámítható és
tervezhető a működésed

❖ a mesterséges intelligencia
is támogat

Fe
jle

szt
és a

latt!
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Megtöbbszörözheted 
a vagyonodat

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

❖ tulajdonrészt vásárolhatsz szinte bármiben, 
ami tokenizálható
➢ token: dig. tulajdonrész 

blokkláncon
❖ például

➢ a CoverMarketbe
➢ a DBR-ba
➢ egyéb platformon belül 

létrehozott projektbe
Fe

jle
szt

és a
latt!
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A felhalmozott 
értékeid egy részét 
szabadon értékesítheted

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

CoverCoin segítségével, amely

❖ tőzsdén adható, vehető független kriptoeszköz
❖ vásárlással az egyik belépési pont a rendszerbe 

a később érkező új tagoknak
❖ átváltható Okos Fedezetre

Fe
jle

szt
és a

latt!
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Bevezető 
kedvezményeidet 
folyamatosan értékre 
cserélheted

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

❖ belső tőzsdén (CoverStock)
❖ külső tőzsdén
❖ közvetlenül (P2P)

Kedvezményeid megosztásával 
❖ Te extra haszonra tehetsz szert
❖ új, csatlakozó partnered pedig 

extra kedvezményre Fe
jle

szt
és a

latt!
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Kiszámítható, 
tervezhető az életed 
pénzügyi része

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

❖ Az SCN független 
❖ A jelenlegi, hagyományos 

pénzügyi és kriptopénzügyi 
világ kedvezőtlen hatásai 
nincsenek befolyással 
az SCN rendszerének belső 
gazdasági működésére, 
folyamataira
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Építsük együtt a jövő 
kereskedelmi, gazdasági, közösségét! 

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 
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Piaci hírek

© 2017-2021 . Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 
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Piaci hírek
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A Bloomberg szerint is globális tartalékvaluta lehet 
a bitcoinból
❖ Mike McGlone, az ismert elemzőjük megerősítette, 

határozottan esélyesnek látja a 100 ezer dolláros bitcoint, 
és a vezető kriptopénz nagyon jó úton halad, hogy méltó 
kihívója legyen a dollárnak a tartalékvaluta szerepéért.

❖ „Az év második felére úgy tűnik, visszatér a bikás hangulat 
a kriptopiacra, és az új csúcsok alapján az eddigi rekordok 
is kedvezményes árnak fognak tűnni.”

❖ „Az arany és a kötvények mellől hiányzik a BTC és az ETH. 
A kriptó kezd beindulni, egy nagy visszahúzódás esélye 
egyre kisebb.”

https://cointelegraph.com/news/bloomberg-senior-strategist-calls-bitcoin-a-global-reserve-asset-on-the-path-to-100k
https://cointelegraph.com/news/bloomberg-senior-strategist-calls-bitcoin-a-global-reserve-asset-on-the-path-to-100k
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Piaci hírek
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Buterin szerint az NFT-k az Ethereum legnagyobb 
felhasználási lehetőségei
❖ Egy Twitter kérdezz-felelekben az Ethereum társalapítója 

hagyta, hogy követői bármit kérdezzenek tőle.

❖ 2015-ös indulása óta az Ethereum a játék, az 
identitáskezelés, a decentralizált pénzügyek (defi) és még 
sok más felhasználási esetet adott a világnak.

❖ “Az emberek sokat beszéltek a defi-térről, és az NFT-kről, 
mint olyasmiről, aminek tényleg sikerült betörnie a 
mainstreambe, és sok embert érdekeltté tenni” – mondta 
a Decrypt májusi Ethereal Summitjén.

https://decrypt.co/80057/ethereums-most-surprising-use-case-vitalik-buterin-says-nfts
https://decrypt.co/80057/ethereums-most-surprising-use-case-vitalik-buterin-says-nfts
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Piaci hírek
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Ismerd meg a 12 éves srácot, aki 120 millió forintot 
keresett az NFT-őrületen
❖ Benjamin Ahmed nem egy átlagos 12 éves. Amikor épp 

nem az iskolában van, szívesen úszik, taekwondózik és 
előszeretettel tanul programozni is. 

❖ Ahmed mindössze 5 éves korában kezdett el kódolni, az 
elsődleges motivációt apja, Imran adta, aki 
webfejlesztőként dolgozik. A HTML és CSS nyelvekkel 
kezdte, majd tovább fejlesztette programozói készségeit, 
később JavaScriptet és más programokat is megtanult. 

❖ Az utóbbi időben azonban nem más, mint a 
kriptofanatikusok körében oly népszerű NFT-k keltették fel 
Ahmed figyelmét.

https://www.portfolio.hu/uzlet/20210828/ismerd-meg-a-12-eves-sracot-aki-120-millio-forintot-keresett-az-nft-oruleten-497846#
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210828/ismerd-meg-a-12-eves-sracot-aki-120-millio-forintot-keresett-az-nft-oruleten-497846#
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Piaci hírek
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Ismerd meg a 12 éves srácot, aki 120 millió forintot 
keresett az NFT-őrületen

https://www.portfolio.hu/uzlet/20210828/ismerd-meg-a-12-eves-sracot-aki-120-millio-forintot-keresett-az-nft-oruleten-497846#
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210828/ismerd-meg-a-12-eves-sracot-aki-120-millio-forintot-keresett-az-nft-oruleten-497846#
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Piaci hírek
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A Bitcoin ígéretes jövője – ingyenesen letölthető 
ekönyv magyarul
❖ Újabb olvasmánnyal bővült a Bitcoint bemutató magyar 

nyelvű könyvek sora, Vijay Boyapati „A Bitcoin ígéretes 
jövője”, eredeti címén a „The Bullish Case for Bitcoin” 
műve ingyen letölthető magyarul is.

❖ A 2018-as publikációban főleg pénzügyi, befektetői 
szempontból járta körbe a szerző a Bitcoin témakörét, 
persze nem befektetési tanácsként.

❖ Letöltés: PDF

https://www.kriptoworld.hu/a-bitcoin-igeretes-jovoje-ingyenesen-letoltheto-ekonyv-magyarul/
https://www.kriptoworld.hu/a-bitcoin-igeretes-jovoje-ingyenesen-letoltheto-ekonyv-magyarul/
https://www.kriptoworld.hu/wp-content/uploads/2021/09/A_Bitcoin_igeretes_jovoje_-_Vijay_Boyapati.pdf


52

Piaci hírek
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https://drive.google.com/file/d/1Fc7oarrH0ajTpt6HRseqXLckPmPpfVUP/view?fbclid=IwAR0OnjZUHn6T_vm3kMPXmPE2RsgNY_4Cl1HTfXqiYw0REqSUGY9_UpoQUqY


53

Piaci hírek
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Piaci hírek
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app.smartcryptonote.com/chart

https://app.smartcryptonote.com/chart/
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Események

© 2017-2021 . Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 
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Esemény neve Időpont (UTM 
+2) Vezeti

Rendszerbemutató 
tájékoztató és heti hírek

Hétfő
20:00-21:00 Hugauf Árpád

Mentor Meeting Kedd
20:00-21:00 Baráth Bence

Konzultáció Szerda 
20:00-21:00 Hamsovszki Zsuzsanna

Gyorsindulási Program,
tájékoztató és konzultáció

Csütörtök
20:00-21:00 Hamsovszki Zsuzsanna

Megtakarítási Program,
tájékoztató és konzultáció

Péntek
20:00-21:00 Hamsovszki Zsuzsanna

Heti események
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CoverMarket 
Digitális Piac
Következő helyszín és időpont:
❖ Kistelek

➢ Cím: 6760 Kistelek, Tömörkény utca 17. 
szomszédságában 

❖ Időpont: 2021. 09.18., szombat, 13-17 óráig
❖ Szervező: Bukor Ferencné Rózsa 

➢ Tel.: 36 30 259 88 31
❖ Regisztráció: smartcryptonote.com/covermarket
❖ 9-10 km távolságra van az Ópusztaszeri 

Emlékpark; a telefülésen termàlfürdő is van 

https://smartcryptonote.com/covermarket
https://www.termalfurdo.hu/furdo/kisteleki-termalfurdo-227
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CoverMarket 
Digitális Piac
Következő helyszín és időpont:

❖ Ecser

➢ Cím: 2233 Ecser, Zrínyi. u. 35. Ecseri Tájház 

❖ Időpont: 2021. 09.25., szombat, 11-15 óráig

❖ Szervező: Császár Zoltán 

➢ Tel.: 36 20 220 05 68

❖ Regisztráció: smartcryptonote.com/covermarket

https://smartcryptonote.com/covermarket
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CoverMarket 
(online)
❖ Ma is frissült a piactér:

➢ facebook.com/groups/covermarket

https://www.facebook.com/groups/covermarket
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CoverMarket 
a kezdetektől
● 2019. október 26-án az első CoverMarketet

Budapesten rendeztük, amit további 
piacok követtek.

● Budapest Bara Hotel, Székesfehérvár, 
Nyíregyháza, Kecskemét, Hévíz, Komló, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Debrecen, 
Bánffyhunyad, Őcsény-Decs, 
Alsómocsolád, Balatonlelle, 
Badacsonytomaj, Siófok, Ecser...
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CoverMarket 
a számok tükrében
2019. október 26-tól 2021. szeptember1-ig:

● CoverMarket digitális piacok 26 alkalommal

● Facebook csoportjaink 2700 taggal 
működnek

● Tranzakciók száma CN-ben: 31 791 db

● CN küldés összesen: 1 363 798.98090876 CN 

● 6 532 100 626  Ft  értékben cseréltünk 
termékeket, szolgáltatásokat
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Mi történt 
az idei évben?

2021. májustól - szeptemberig CoverMarket 
digitális piacokat idén  11 alkalommal 
tartottunk, az alábbi helyszíneken:

●Badacsonytomaj, Balatonlelle, Siófok, 

●Decs, Recsk, Kecskemét, 

●Szeged, Békéscsaba, Ecser…
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                                         Hol járt Cover Marci és Manci?
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Köszönjük a segítőknek!
Büszkék vagyunk rátok!
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Mi lesz 
a közeljövőben?
2021. szeptembertől - decemberig

● Szervezés alatt: Kistelek, Ecser, Komló...

● A CoverMarket 2 éves évfordulójára október 
24-én Ecserre, egy zártkörű rendezvényt 
szervezünk, szüreti mulatsággal és 
borkóstolóval egybekötve. 

● December hónapra keressük az alkalmas 
helyet egy kültéri “Nagy Karácsonyi Digitális 
Piac” megtartásához. 

 



CoverMarket szervezés, 
népszerűsítés

                    

Bejárat a jövőbe ...



CoverMarket szervezés, 
népszerűsítés

                    

Bejárat a jövőbe ...
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Árfolyamok
NAPONTA VÁLTOZNAK

smartcryptonote.com/arfolyamok

A CNP létrehozásakor a zárolt BTH 
feloldásának költségéhez rögzített 

árfolyam ma: 
314.49 HUF (egy hete)

331.53 HUF (mai napon)
(naponta 1%-al növekszik)

© 2017-2021 . Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

https://smartcryptonote.com/arfolyamok/
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Árfolyamok

© 2017-2021 . Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 
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Határidők

© 2017-2021 . Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 
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Gyorsindulási Program
❖ 2021. október 1-től újra gyűjthetők a bónusz HARD-ok, 
❖ ekkor nyomható meg a gomb újra a korábban 

regisztráltaknak
❖ augusztus 1-től fogja a meghívottakat, verifikáltakat 

számolni a rendszer
❖ akik korábban nem teljesítették a teljes programot, 

azok előtt újra megnyílik a lehetőség
➢ korábban gyűjtött HARD-ok nem számítanak bele

❖ mentorok is jutalmazva lesznek
❖ további információk, tájékoztató videó, korábbi 

felvételek: smartcryptonote.com/gyorsindulas

© 2017-2021 . Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

https://smartcryptonote.com/gyorsindulas
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Egyebek
❖ Verifikáció utáni ajándék CNP 

➢ hetente 1-el csökken (jelenleg: 191) 
❖ HARD prémiumok 

➢ másfél havonta 1000-el csökkennek
➢ most: 38, 28, 18
➢ legközelebb: október elején csökken és lesz 37, 27, 17 

november közepéig
❖ Kibocsátási árfolyam (zárolt fedezet feloldásának költsége

➢ napi 1%-al emelkedik (ld. árfolyamok) 
❖ 3.5 milliós árfolyamon elérhető megtakarítás a 

külföldieknek!"
➢ 2021.szeptember 31.-ig

© 2017-2021 . Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 
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Egyéb hírek

© 2017-2021 . Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 
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Egyéb hírek

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

❖ Értéklánc előkészítése
❖ ÁSZF átalakítása globális 

működésre 
❖ CM visszaélések kezelése

➢ mindenkinek figyelmeztető 
leveleket küldtünk

➢ CN nem bocsátható áruba, 
hagyományos pénzre nem 
cserélhető

❖ Hétfői élő bejelentkezések videói a 
FB csoportban is feltöltésre kerülnek

https://docs.google.com/presentation/d/1rrffdtdn2upMR8AzuWhaLvqDGne0gCvx8NsH7FYdKXk/edit#slide=id.ged49a44e9f_0_66
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❖ Hivatalos weboldal

❖ Videók (Vimeo.com)

❖ CoverMarket Facebook oldal

❖ SCN magyar csoport (Facebook)

❖ CoverMarket csoport (Facebook)

Hivatalos és közösségi 
média oldalak

© 2017-2021. Blockchain Solutions Zrt. Minden jog fenntartva. 

https://smartcryptonote.com/
https://vimeo.com/smartcryptonote
https://www.facebook.com/cmdigitalmarket
https://www.facebook.com/groups/smartcryptonote/
https://www.facebook.com/groups/covermarket
https://www.facebook.com/groups/smartcryptonote/
https://vimeo.com/smartcryptonote

