
One for Eleven, Up for All
Onze kracht, een verenigd cryptovaluta



Disclaimer

De informatie in deze presentatie wordt louter ter informatie 
verstrekt en mag niet worden beschouwd als een verzoek of een 

aanbod, noch als beleggingsadvies. Alle beleggingen houden 
risico's in. Je bent verantwoordelijk voor je keuzes.



Geboorte  van 
elevenUp

Geschiedenis
Blockchain

Het platform Uw 
investering

Introductie



2019

Een uniek project

Doel

Geboorte van elevenup

Een ontmoeting tussen 2 gedreven mensen …
met uiteenlopende, complementaire vaardigheden: 
finance, relatiemarketing en blockchaintechnologie

dat heel wat problemen heeft opgelost
die vroeger opdoken in de wereld van online platformen

Aan kleine beleggers vanaf $ 50 
diensten aanbieden die normaal voor de rijksten weggelegd zijn



Christophe Lutz
Ingenieur R&D 

Veiligheidsystemen

Frédéric Bilocq
Ondernemer

2 gepassioneerde co-founders



Het platform

evoluerend

Onmiddellijke verdiensten

Eenvoudig



De blockchain certificeert en beveiligt de transactie.

Veilig

Gedecentraliseerd

Transparant

De blockchain



IBM
BMW
BNP Parisbas
ING
Siemens
DHL
VISA
Pfizer
Unilever
...

De blockchain vandaag 



beginneling expert familie pensioen

Toegankelijk voor iedereen. 



Up1 50 50

Up2 100 150

Up3 200 350

Up4 400 750

Up5 800 1550

Up6 1600 3150

Up7 3200 6350

Up8 6400 12.750

Up9 12.800 25.550

Up10 25.600 51.150

Up11 51.200 102.350

Investeer in 
11UP packs



Hoe deelnemen ?



Handel en verdien crypto



1/3 1/3 1/3

750$

Conventionele
trading en mixte

Brengt liquiditeit naar
de blockchain

Deel de 
beloningen in het 

ecosysteem



Passieve inkomens



Een token met een hoog GROEI potentieel.

1 Traditionele trading en mixte
Zorgt voor een evenwicht in de

liquiditeitspool

2 Token toepassingen
Yield farming, Staking, Lotterij, 
Liquiditeitspool, Aankoop UPs



+ 2 %

Een redelijk inkomen voor iedereen.



Spaar en wordt beloond.

+ 0,03 % + 33 %+ 22 %

1 Dag 111 dagen 365 dagen

Staking



Breng liquiditeit naar de pool
en wordt extra beloond.

50 % 50 %

Yield Farming



Lanceer je eigen loterij!

 Duur van de loterij
 Prijs loterijticket
 Verdeling van de winst "%" tussen de 3 

winnaars.
 Stel zelf je jackpot in
 Verhoog de jackpot samen met je team
 Draw wordt gedaan door een 

gedecentraliseerd orakel.



Charity Programma

0,5 %



Bestuur mee!



elevenUp 2022.

Een debitkaart gekoppeld aan uw persoonlijke ruimte die overal 
online of in de stad gebruikt kan worden.

Nieuwe winstprogramma’s

Zeer voordelige commerciële samenwerkingen die met uw 11Up-
tokens toegankelijk zijn.

Nieuw programma: 
NFT Non Fungible Token



Wij begeleiden u.

Academy



Klaar om je bij ons aan te sluiten? Vraag naar de 
doorverwijslink van de persoon die u heeft 
uitgenodigd voor deze presentatie of
die u de link stuurde om het te bekijken.



www.elevenup.net

Dank u !

fiat et crypto alimenté par la communauté

One for eleven, Up for All
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