
Vitae gelooft dat we de kans van ons leven hebben om een
grote verandering teweeg te brengen in de sociale media
Vitae is een social media platform voor mensen die vrijheid van
meningsuiting willen, privacy belangrijk vinden en klanten willen
zijn in plaats van producten die aan adverteerders worden
verkocht
Vitae is een social media platform waar mensen kunnen
verdienen met hun waardevolle posts en worden beloond voor
hun activiteiten
Vitae is een platform waar de mensen worden gerespecteerd,
in plaats van gecensureerd of gemanipuleerd

VITAE

HÉT NIEUWE SOCIAL MEDIA PLATFORM

Sociale media zijn een wereldwijd probleem. Hier zijn enkele 
eye-opening feiten waarom jij deel wilt uitmaken van dit 

platform voor de nieuwe tijd 

DE VISIE

de maker van de post ontvangt 0,02
de andere 0,08 worden verdeeld onder 

Posten is gratis. Het delen van een bericht 
op je tijdlijn kost 0,10 credits. Je zult wel
twee keer nadenken voordat je het deelt!

      4 andere leden 

Wanneer je 0,60 share power hebt
ontvangen kan je je referral 1 Energy Boost
cadeau geven 

Geven is ontvangen

geen privacy, jouw gegevens
worden verkocht
geen vrijheid van meningsuiting
gerichte advertenties
nepnieuws en desinformatie
laster en misbruik

DÉ 
OPLOSSING

advertentievrije tijdlijn
vrijheid van meningsuiting
wordt gerespecteerd
geen verkoop van
persoonlijke gegevens
unieke functie (share power)
die de verspreiding van
nepnieuws beperkt 
op basis van je activiteiten
word je financieel beloond

STEL JEZELF DE VRAAG...

Hoeveel mensen zullen lid worden van Vitae? 
Hoeveel mensen zullen lid worden omdat jij

het met hen gedeeld hebt? 
En wat als jij aan hun activiteiten zou kunnen

verdienen? 

5
PROBLEMEN

MET 

BIG TECH

VITAETOKEN.IO

SHARE POWER

DE VITAE TOKEN

utility/hybride met een doel
open source cryptovaluta
gedreven door community
trustless transacties
snelle transacties
lage transactiekosten
wereldwijd, iedereen kan meedoen
gedecentraliseerd

check de huidige koers op
www.coinmarketcap.com

0,01 = 2 Energy Points (EP)
0,10 = 20 EP's
0,75 = 150 EP's
MAAR
0,60 = 1 Energy Boost (EB) =                
150 EP's + 1 unit

1 CREDIT HEEFT DE
WAARDE VAN  1 USD



algoritme dat commissies berekent voor upgraded members
upgrade kost 199,99 credits/maand
grote voordelen met sociale media functies & inkomen opties
elke keer dat iemand een upgrade uitvoert wordt er een commissie
betaald aan de sponsor/sponsors
de purpose groeit door je netwerk uit te breiden met upgraded members
een volle purpose (3x8) genereert 28.546,14 credits

een volle purpose genereert ook 8.109,75 credits commissie
voor de sponsor
ook weer onmiddellijke uitbetaling
5 Energy Boosts, 750 EP's zullen worden toegekend bij elke
upgrade
Vitae zal ook 5 nieuwe units planten

elke unit (0,60 credits) wordt geplant in 

de garden wordt gevuld door je netwerk uit te breiden
een volle garden (5x5) levert 344.10 credits op aan
gardencommissie 
elke 344.10 credits verdiend met de garden levert
101.50 credits commissie op voor de sponsor
uitbetaling gebeurt onmiddellijk

      de garden van hun sponsor (koop er max. 20/dag)

VITAE

HÉT NIEUWE SOCIAL MEDIA PLATFORM

PURPOSE OPPORTUNITEIT

GARDEN 
OPPORTUNITEIT

We hebben jou nodig op onze reis
om dit door te vertellen aan
iedereen die jij kent!
Wees ervan overtuigd dat jij het
verschil kunt maken.
Hoe zou de wereld eruit zien als
deze visie is verwezenlijkt? 
Hoe zou jij je voelen als je weet dat
door jouw toewijding aan dit grote
doel en deze missie, JIJ hét
verschil hebt gemaakt in de wereld
om er een betere plek van te
maken en de wereldwijde
welvaart en welzijn hebt laten
groeien? 

COME JOIN US

KOOP OF VERDIEN

ENERGY POINTS 

(EP)

- om posts te liken
- om extra functies te 
   ontgrendelen
- en er komt nog veel meer

DE VISIE RSS SYSTEEM
Residual Retention System
zal worden geactiveerd zodra je
een upgrade hebt gedaan
dit is voor altijd
als er niet genoeg credits
(199,99) zijn om de RSS te
activeren vervalt de upgrade
een niet-geupgrade member
komt alleen in aanmerking voor
sponsor commissie
als het creditsaldo voldoende is
zal de RRS de upgrade
uitvoeren en de
purposecommissie weer
inschakelen

LET 'S VITAE!KLEINE LETTERTJES: 

Het nieuwe sociale media platform ging
live op 1 februari 2021. Op dat moment
waren er al >83.000 upgrade members
Vitae is alleen voor genodigden, vraag
de persoon die je over Vitae heeft
verteld om een referral link
Op dit moment is Vitae nog in Beta
fase = testen & bouwen. Dat betekent
dat je een upgrade-account MOET
hebben als je nu wilt beginnen.
Anders kun je wachten, gratis accounts
zullen ergens in 2021 beschikbaar
komen

Dit document is gemaakt op 1 februari 2021 door members. 
Verdiensten worden hypothetisch weergegeven en zijn geen
vaste weergave of garantie of inkomsten. Daadwerkelijke
verdiensten zijn afhankelijk van de hoeveelheid tijd en moeite
die een individu besteedt aan zijn bedrijf. Een solide groep
members is een integraal onderdeel van jouw succes. 

Wat je ontvangt als je gratis account opent (later '21):            1 EB                        -
Wat je ontvangt met een upgrade account:                                -              1 EB + 5 EB /upgr.
Inkomens mogelijkheden:                                                          garden       garden + purpose

GRATIS   UPGRADE


