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 ھي أول وكالة تصنیف دولیة مستقلة لتقییم مخاطر االستثمار في اقتصادیات البلوكشین، حیث یتم تعیین التقییمات Neironix نییرونیكس
 للمشاریع تلقائیًا استناًدا إلى نتائج تسجیل النتائج ، الشبكات العصبیة، وتحلیل متعدد األبعاد للبیانات السائبة بالجملة. تم تصمیم النظام

.األساسي للتحلیل واإلدارة الالحقة للمخاطر النموذجیة للمشاریع باالستثمارات في المشاریع ذات درجة عالیة من عدم الیقین

 یتم تشكیل تصنیف مشاریع البلوكشین على أساس 75 عامل وعوامل خطر مرتبطة باالستثمار في بدء التشغیل الجماعي. یسمح ھذا النھج لرسم
صورة موضوعیة

 جاذبیة االستثمار لمشروع االیكوأو البلوكشین، وتزوید المستثمرین المحتملین بمعلومات غیر متحیزة حول المؤشرات االستراتیجیة الرئیسیة
.والمخاطر المحتملة ، والتي یمكن استخدامھا في اتخاذ خیارات االستثمار

ماھو تقییم نیورنیكس



نیرونیكس كمنتج نھائي
 توفر نیرونكس المنتج النھائي للسوق ، والذي یمتلك بالفعل وظائف متقدمة

 ولدیھ إمكانات جیدة للتطویر في السوق العالمیة في فئتھ. بلغ حجم االستثمار في
 المشروع 1،400،000 دوالر أمریكي: 1.000،000 دوالر في تطویر

.النظام و 100،000 دوالر للترقیة األولیة

نتائج التقییم النھائي ، التقییم المتعدد األبعاد لمشروعات االیكو؛

الرصد واإلخطارات حول التغییرات في تصنیف معین لمشروع االیكو؛

 مراقبة تنفیذ التزامات خریطة الطریق الرئیسیة لكل مشروع من مشروعات االیكو المنفذة ؛ التحلیالت لألسواق

.المالیة

.مؤشر الشعبیة ل العمالت الرقمیة والرموز

الجمھور المستھدف لنیرونیكس
 توفر نیرونیكس بیانات لمستثمري العملة المربوطة بمستویات مختلفة وتعمل كمنصة یمكن لمشاریع البلوكشین تنفیذھا الستراتیجیتھم للعالقات

.العامة
:التاریخ الذي یتم توفیره من قبل نیرونیكس ، سیتم تسلیمھ في حزم مدفوعة مختلفة

:تحتوي حزمة للمستثمرین المحترفین باإلضافة إلى التحلیالت األساسیة على

نتائج التقییم النھائي ، التقییم المتعدد األبعاد لمشروعات االیكو؛

 التتبع الدینامیكي لعوامل الخطر ودرجة تأثیرھا على التصنیف الناتج ؛ التحلیل الھیكلي لرأس المال

 لكل مشروع االیكو في مراحل البیع. تحلیل منظم للحائزین الممیزین لكل مشروع منجزات االیكو

المنفذة ؛ مراقبة التقویمات الخاصة بقائمة التوكن المخطط لھا والحالیة ؛

.مؤشر الشعبیة ل العمالت الرقمیة والرموز

مؤشرات ومضاعفات

.استعراض السوق والتحلیالت

:بالنسبة لفرق مشروع االیكو، یتم توفیر الوظائف التالیة

قائمة مراجعة كاملة إلعداد االیكو؛

التحقق من أصحاب المصلحة في المشروع ؛

التدوین عھن االیكو على منصة نیرونیكس

نشر البیانات الصحفیة والتقاریر وأخبار المشاریع ؛

 التحلیالت الخاصة بعروض األسعار للتوكن ، واإلخطارات حول تدفق األموال لحاملي العالمات

التجاریة الرئیسیة ؛ تحلیالت لمصادر اإلعالن ، واالختیار التلقائي لمواقع للموضع. تسجیل االیكو



دخول السوق والترویج
 في استراتیجیة أعمالھا ، یتقدم نیرونیكس من إجمالي عدد حاملي العمالت المجھولة ویتوقع أن یأخذ حصة كبیرة في سوق التطبیقات والمنصات

.التحلیلیة للمستثمرین في عملة المثل
 تعتمد استراتیجیة الترویج لشركة نیرونكس على أساسیات التسویق الرشیق - طریقة للتخطیط المرن إلستراتیجیات التسویق - وتقوم على

 االستجابة السریعة للظروف المالیة المتغیرة لتطویر المشروع ، والتكیف الفوري الستراتیجیة التسویق في أي وقت في وفقا للتغیرات التي
.حدثت

 NRX تفاصیل توكن 

neironix.io

:بمساعدة العوامل التالیة NRX سنضمن زیادة ثابتة في قیمة توكن

02
 اعادة شراء التوكن

01
 النمو في الطلب على خدمات منصة

نیرونیكس

03
 االنكماش ، وحرق 100 ٪ من الرموز المقبولة

كوسیلة للدفع
.في ظروف االنبعاثات المحدودة




