I. Codul de onoare SoleraX
1. Răspunde prompt la orice solicitare!
Toată echipa răspunde prompt, complet și cu profesionalism tuturor solicitărilor în maxim 2 minute și
depune toate diligențele pentru a rezolva orice solicitare.
2. Fii mândru de proiectul SoleraX și de echipa în care lucrezi!
Fii mândru că lucrezi într-o echipa independentă și renumită și că ești în stare să ai grijă de tine și de
familia ta. Fii liber, independent și evoluează continuu!
3. Nu vorbi despre ceea ce trebuie făcut , pur și simplu fă-o!
Condu-ți echipa prin activități concrete. Fii un model prin o bună planificare a timpului implicat pentru
fiecare activitate, capacitatea de a învăța și de a finaliza rapid task-urile propuse și capacitatea de a-ți
atinge obiectivele propuse.
4. Dezvoltă-te continuu !
Învață de la cei care au rezultate, participă la toate sedințele și seminariile firmei și fii tu un exemplu
de urmat. Dezvoltarea personală și profesională este cheia succesului tău!
5. Stăpânește procedurile de lucru !
Cea mai scurtă cale spre scopurile tale este să folosești ceea ce deja funcționează. Respectă procedurile
de lucru și vei rezolva în timp util toate solicitările.
6. Crează un mediu propice dezvoltării!
Atmosfera pe care o creezi în mediul în care lucrezi este decisivă. Bârfa și cuvintele nepotrivite la
adresa cuiva din întreaga echipă și / sau conducerea SoleraX sunt strict interzise! Respectă și vei fi
respectat!
7. Păstrează mereu ordine !
Organizarea corectă aduce avantajul de a răspunde promp la orice solicitare și în timp util. Ordinea
este temelia tuturor lucrurilor bune și te ajută sa câștigi timp.
8. Valorifică timpul!
Transmite informațiile corect către departamentele în măsură să soluționeze solicitările. Respectă
timpul tău și al celor din jurul tău! Timpul este prea lent pentru cei care așteaptă, prea iute pentru cei
care se tem, prea lung pentru cei care se plâng, dar, pentru cei care se implică, timpul este o eternitate.
9. Sărbătorește victoriile mari!
Fiecare succes este demn de a fi recunoscut și sărbătorit. Laudă-i pe oameni pentru ceea ce fac bine
pentru că asta le oferă putere și încredere pe drumul lor către succes!

1.Cum imi fac un cont pe solerax.io?
Pentru a face parte din proiect fiecare partner are nevoie de un cod de recomandare
Codul de recomandare este primit de la persoana care v-a spus despre acest proiect. Acest cod
este menit să recompenseze partenerii care doresc să promoveze acest proiect altora, iar
proiectul Solera X preferă să reinvestească în propria comunitate decât în alte soluții de
marketing și promovare.
Va transmitem codul 1000003, va rugam sa folositi acest link:

https://my.solerax.io/register?pid=1000003

Va rugam sa completati datele dvs corect si veti primi in adresa de mail o confirmare a mailului
dvs.

2.Cum imi fac un portofel cu Trust Wallet?
Va transmitem link-ul unde vi se explica pas cu pas toate detaliile:
https://youtu.be/vswJehM3p_w
Pasul 1. Pentru a obține cea mai recentă aplicație Trust Wallet, ar trebui să urmați unul dintre
linkurile de descărcare de pe site-ul trustwallet.com.

Pasul 2. După ce ați descărcat și instalat aplicația, deschideți Trust Wallet și apăsați pe „Creați un nou
portofel”.
În pasul următor, veți primi expresia dvs. de recuperare de 12 cuvinte, care acționează ca o rezervă
pentru fondurile dvs.

IMPORTANT: Nu există nicio modalitate de a schimba sau recupera expresia de 12 cuvinte dacă este
pierdută sau uitată.
Dacă vă pierdeți fraza de recuperare, veți pierde fondurile cu ea.
Trust Wallet este complet diferit de conturile bancare tradiționale.
Sunteți adevăratul proprietar al „Banilor”, Trust Wallet nu vă poate accesa niciodată monedele.
Din punct de vedere tehnic, nu este posibil să recuperăm portofelele, deoarece nu avem acces la
expresia dvs. de recuperare (numai expresia dvs. de recuperare de 12 cuvinte poate fi folosită pentru a
restabili accesul la portofel).
Pasul 3. Înainte de a termina pasul de creare a portofelului, verificați dacă ați notat expresia de 12
cuvinte în ordinea corectă.
IMPORTANT: Este recomandat să faceți backup acum și să îl stocați într-un loc sigur!

3.Ce trebuie sa fac dupa ce am realizat transferul?
După cum se explică în videoclipul de pe acest link
https://www.youtube.com/watch?v=vswJehM3p_w
După achiziționarea de token-uri trebuie sa:
1. ADD Wallet – trebuie să adăugați adresa portofelului de unde a fost
efectuată plata
IMPORTANT: Adresa walletului se identifica astfel: Trust wallet - Receive - Smart Chain – apoi
Copy

2. ADD Proof – trebuie să adăugați poza la tranzactie, dovada platii

4. Cum cumpăr Solx?
Pentru a cumpăra Solx este necesar să conectați portofelul de Trust Wallet sau Metamask la
aplicația https://app.solerax.io/

Apăsați connect

După conectare walletului dvs. selectați moneda care ați cumpărat-o, respective BUSD, USDT sau
BNB(Smart Chain) și se va afișa numărul Solx pe care il veți cumpăra.

Apăsați Invest – confirmați apoi tranzacția in
Trust Wallet/Metamask si apoi Approve.

Conectati walletul cu TrustWallet

Selectati Trust Wallet

Apasati si selectati
Smart Chain

Main Wallet

Conectati walletul cu Metamask
Important!!!Video – cum va conectati walletul la Metamask pentru a vedea monedele –
https://we.tl/t-9Eexxsr27W
In Metamask in stg, apasati pe cele 3 liniute si se va deschide aceasta pagina

Apasati pe Browser!!

Scrieti BSC
Scrieti apoi chainlist.org

Selectati
Binance
Smart Chain
– si Connect
Wallet

Selectati apoi Connect, Approve si Switch Network

Urmand sa apara
Binance Smart Chain Mainnet

Pasul 4 Import Token in walletul dvs
SOLX address: 0xCC1e9b725D4bc881D93c073Eebeec556c548eFB1
Import Token in Metamask

Copiati adresa
SOLX

Apasati
Apasati

Apasati

Apasati
Import Token in Trust Wallet

Copiati adresa
SOLX

Apasati

Astfel s-a importat
moneda in walletul dvs

6. Transfera Solx in walletul
0xa4a3d90d9aa3b4eb45e391a60bfd67f214b4b678
In walletul dvs, Trust /Metamask mergeti pe tokenul Solx – selectati Send si
adaugati adresa 0xa4a3d90d9aa3b4eb45e391a60bfd67f214b4b678

Apăsați pe Send

Copiați adresa
walletului

7. Trimiteți sms cu dovada plății pe whatsapp 0731900100 – pentru a vi se
confirma locul.
Veți primi inapoi un mesaj :
“Buna ziua. Va confirmam participarea la Pc31 din 14/15 mai. Numarul dvs
este 13. O zi frumoasa!”

8.Ce am de castigat daca dau codul meu la altii? Daca sunt referral?
Unde gases codul meu de referral?
Codul de referral este in contul de solerax.io , pe Dashboard

Este necesar doar sa apasati pe Copy si sa il transmiteti mai departe
prietenilor dvs.
Codul de referral este creat pentru a oferi un beneficiu celor care promoveaza proiectul solera x si
altor persoane. Am preferat sa investim in propria comunitate decat in reclame pe diverse site-uri
sau panouri publicitare. Mai exact, daca am persoana in comunitatea mea care investeste 10.000$
in acest proiect, eu voi primii inapoi 5% din aceasta suma in moneda SOLX mai exact 500 SOLX din
partea proiectului.

