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RÓLUNK
A Baby Vizsla Inu egy teljesen decentralizált Peer-to-
Peer (P2P) digitális valuta a Binance Smart Chain-en.

A Baby Vizsla Inu egy olyan token, amelynek célja, hogy
hatalmas pozitív hatással legyen a (magyar) filantróp
kultúrára. Célunk, hogy támogassuk az árva
gyermekeket, hogy esélyt adjunk nekik a fényes jövőre.

Légy Baby Vizsla Inu Holder és ragadd meg a
hitvallásunkat: A közösség által, a közösségért.

A mi jutalmazási rendszerünk elképesztő, mert 7%
HVI jutalmat ad minden tranzakcióból (a
tulajdonod mértékének arányában), ha legalább
5,000,000,000,000 BABYVIZSLA tokened van.



BABY VIZSLA INU
 • Contract cím: 0xfb19f247f1f22cef1f0384535c779c664632cb6f

          • Weboldal: www.babyvizsla.com

              • Indulás: 2022

                    • Csapat létszáma: 5

                          • Token név: BABY VIZSLA INU

                                  • Szimbólum: BABYVIZSLA

                                        • Platform: Binance Smart Chain

                                               • Token típusa: BEP-20

                                                      • Teljes mennyiség:
                                                           50,000,000,000,000 BABYVIZSLA

                                                                   • Bányászható: Nem, POS Token



BABY VIZSLA INU ROADMAP

2022 Q1

A roadmap és a whitepaper
befejezése
Token indítás
Weboldal indítás
Indulás a pancakeswap oldalán
Shill kampányok a közösségi
média oldalain
Gyermekotthonok támogatása
Komplex jótékonysági struktúra
Aktív közösségi szociális oldalak
(Facebook (oldal és csoport),
Instagram, Telegram (magyar és
nemzetközi / angol), Tiktok,
Twitter, Discord, Reddit, Youtube
Erős hűségprogram kialakítása
Negyedéves airdropok
Organikus média jelenlét
Jelenlét a kripto listázó oldalakon:
Coindiscovery, Watcherguru,
Top100token, stb.
Több, mint 3000 holder
Első jótékonysági esemény

2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1

Folytatjuk...

AMA különböző közösségekben
Negyedéves airdropok
Hűségprogram indítása
Partneri együttműködések
BABYVIZSLA elfogadtatása
Fizetett nemzetközi
médiakampány indítása
Sajtómegjelenések
Influencer marketing indítása
Listázások (CMC, Coingecko,
Blockfolio)
Első tőzsdei listázás
Második jótékonysági esemény
Több, mint 10000 holder

Merchandise bolt indítása
Marketing tevékenység
kiterjesztése (Offline/online
médiamegjelenések (nemzetközi)
Második tőzsdei listázás (Hotbit
vagy Indoex)
Saját kabalafigura
Célzott jótékonyság kiterjesztése
Billboard reklámok
Szponzoráció (zenei videoklip)
További jótékonysági események
Több, mint 25000 holder
 

További tőzsdei listázások (XT,
Cointiger, stb.)
Agresszív marketing
(rádió/televízió)
Ajándékok és versenyek
Az első  BABYVIZSLA 
 képregény/animáció
megjelenése
Nemzetközi média megjelenések
(Yahoo Finance, Bloomberg,
Forbes online, stb.)
Saját mobil applikáció
Szponzoráció (zenei videklipek,
sportolók, stb.)
Partnermegállapodások A-listás
celebritásokkal
További jótékonysági események
Több, mint 50000 holder



BABY VIZSLA INU CÉLOK
Az egyik fő célunk, hogy a tokenünket minden releváns digitális tőzsdén jegyezzük,
mert a magas holderszám több tranzakciós értéket generálhat, és ez megteremti az
"aranyalapot" az gyermekotthonok lakóinak megsegítésére. Szeretnénk, ha a lehető
   leggyorsabban elterjednénk az egész világon a jócselekedetek erejével, amit megoszthatunk
     a rászorulókkal. 

         A BABYVIZSLA a legnépszerűbb magyar token - a Hungarian Vizsla Inu - inkubátor
              programjában született, de nemzet(köz)i színpadra is lépünk. Célunk világos, minden sötét
                  árnyék nélkül, csak az, hogy sziklaszilárd bázis legyünk az árvák számára, hogy jövőjük őrzői,
                      a reményük oszlopa legyünk.

                           Aktívak vagyunk, viccesek és támogatóak, több évtizedes tapasztalattal számos területen,
                               mint pl. marketing, vendéglátás és a pénzügyi szektorok. Találkozzunk tehát ebben a
                                    projektben, és legyünk megbecsült és aktív tagjai boldog közösségünknek. Hosszú távon
                                        szeretnénk népszerű altcoinná válni, mivel saját segédprogramot fogunk fejleszteni.

                                            Altcoin projektünk egy olyan közösségi média platform létrehozására alapul, amely a
                                                kisállatbarátok közösségét célozza meg, és amely a BabyVizsla tokennel fog üzemelni. 
                                                    Lehetőséget biztosítunk az állattartóknak, hogy személyre szabott profilokat hozzanak   
                                                        létre saját háziállataik számára, miközben ők is barátokat és ismerősöket szereznek.
                                                          Ezt  nemzetközi szinten szeretnénk megvalósítani. Terveink szerint  kisállat-
                                                             szépségversenyeket fogunk delegálni nemzetközileg a platformon keresztül.
                                                                 Amint az elegendő forgalmat elérjük, szponzorok és fizetett hirdetések
                                                                      kerülnek előtérbe.

                                                                          Így akarjuk kiérdemelni  helyünket a kriptovilágban.



BABY VIZSLA INU TOKENÓMIA

Minden tranzakciót automatikusan 13%
tranzakciós díj terhel az alábbiak szerint.

     Az induláskor:
            - 60% kerül eladása (likviditás)
            - 17% fejlesztés és marketing
                - 13% csapat tárca
                    - 10% jótékonysági tárca



JUTALOM

- Az együttműködés és a partnerség fontos, ezért
Magyarország legnépszerűbb Tokenjét adjuk jutalmul,
nevezetesen a HUNGARIAN VIZSLA INU Tokent.

       - Minden egyes tranzakcióval az érték 7%-át szétosztjuk a          
         a token meglévő tulajdonosai között. Ehhez minimum
             5.000.000.000 BABYVIZSLÁT kell birtokolnod.

                    - A kincstárban tárolt HVI Tokenek jutalomként 
                        szolgálnak a közösség megerősítéséért. Példák: 
                             promóciók, versenyek, airdrop, tartalomkészítés stb.



LIKVIDITÁSI TARTALÉK

 - A BABYVIZSLA Token contract alapvető logikájának része egy
      automatikus likviditási tartalékképző algoritmus. Minden egyes
         vétel és eladás 4%-a felhalmozódik, majd hozzáadódik a
             PancakeSwap likviditási tartalékhoz. (LP díj).

                      - Az egyik alapvető cél az árhatás csökkentése, amikor nagyobb 
                          pénztárcák úgy döntenek, hogy bármikor eladják a tokenjeiket.

                               - Ennek az algoritmusnak a megléte elméletileg segít
                                   csökkenteni a nagy áringadozásokat, amelyek egyes tokenek
                                       esetében tapasztalhatók.

                                            - Röviden, a likviditási tartalékhoz hozzáadott tokenek
                                               stabilitást és egy megnövelt árszintet teremtenek.

                                                        - A teljes likviditás 2024/01-ig zárolásra került.


