


 

CONFIABILIDADE DA MOEDA 

 
O token Fitcash foi gerado de um fork da moeda ethereum e 
ela mantém o rastro e validação no ambiente 

 

SEGURANÇA 

Como utiliza a plataforma e blockchain da ethereum que é 
uma das mais seguras, também conta com carteiras digitais 
ou aplicativos com uma grande preocupação em fraudes. 

QUANTIDADE DISPONÍVEL 

O total de tokens FTH no mercado soma 400 milhões de 
tokens 
Foram destinados: 
50 milhões aos custos da equipe 
50 milhões para marketing,propagandas e parcerias 
20 milhões reserva para projetos futuros filantrópicos de 
ajuda ao jovem atleta nas instituições a qual atenderem os 
requisitos. 
Demais tokens vão se disponibilizar no mercado 

 



 

 

DISPONIBILIDADE E LOCAL DE 

ARMAZENAMENTO 

Disponibilidade de tokens podem consultados pelo 
smartcontract no etherscan. 

 
 

CAPACIDADE DE VENDAS E VOLUME 

 

O volume de vendas aumenta de acordo com o mercado 
alcançado a Fitcash tem uma Gama de especulação no 
mercado que a capacita de desenvolver um grande 
potencial 

DIFERENCIAL SOBRE AS DEMAIS 

MOEDAS 

  Fitcash é uma criptomoeda a ser utilitário no setor esportivo, 
buscamos ser o principal meio de pagamento do ramo: 
Desburocratizando, agilizando e evitando passivos como 
impostos e taxas que seriam pagas com as moedas 
centralizadas. A nossa criptomoeda por ser focada no setor, 
buscará entregar o melhor resultado possível em relação a 
ser um token utility. 

 



 

   

APP PARA PAGAMENTO 

Está sendo desenvolvido como uma carteira oficial da 
moeda que permite as trocas P2P compra e vendas diretas 
via QRCODE na maquina Pós ou endereços de carteiras 

 
 

WEBSITE (CORRETORA PRÓPRIA) 

Como planejamento futuro será desenvolvido uma 
plataforma online na qual podemos acessar nossas carteira 
enviar ou receber os tokens FTH conferir os movimentos das 
transações e com a implementação será possível fazer 
saques em sua conta bancária e possível opção de cartão 
de débito ou crédito pré-pago. 

MÁQUINA POS     
 

Estamos buscando uma máquina pos, com essa parceria 
entre a YouHub e a Fitcash teremos um importante atributo 
para que as empresas do ramo esportivo nacionais e 
internacionais, como lojas de suplementos e redes 
acadêmicas que tem obtido um grande crescimento no 
mercado de acordo com as pesquisas, passarem q receber a 
nossa moeda como forma de pagamento mas para a  



aceitação não é viável via aplicativo, precisa ser feito através 
de uma máquina pós.  

 

LOJAS PARCEIRAS QUE ACEITAREM A 

MOEDA (MKT GRATUITO ATRAVÉS DO 

APP)  

Nosso app terá um diferencial, pelo menu de parcerias teremos 
uma visão de todas as lojas que trabalham com a FTH para 
que os usuários possam comprar nessas lojas assim 
aumentando a movimentação da loja quanto o volume da 
moeda 

 

 

MAPA COM DISTRIBUIÇÃO 

GEOGRÁFICA 

11361  mil pessoas com moedas distribuída e cadastradas 
no nosso e-mail e site, e nosso nome já chegou  ao número 
de 92 países. Crescendo a especulação da moeda no 
território brasileiro. 

 

 

 



 

 

 

PATROCÍNIOS E APOIO 

 A Fitcash tem como projeto o incentivo dos atletas de 
todas as modalidades queremos ter em nossa plataforma 
uma forma de divulgar os eventos no qual serviremos de 
ponte para novos patrocinadores, visando que por se tratar 
de um token destinado ao esporte, o nosso site vai ter 
acesso com marcas de suplementos e artigos que são 
utilizados no esporte, dessa forma aproximar mais a marca 
esportiva dos atletas, patrocinar uma parte em tokens as 
maratonas, campeonatos e eventos para aproximar mais 
os competidores da era digital, visando que com lojas 
aceitando a Fitcash como forma de pagamento o atleta vai 
conseguir utilizar esse saldo nos estabelecimentos repondo 
materiais e suplementos ou até na mensalidade de sua 
academia. Será listado em nosso site também Ongs ou 
casas de apoio ao jovem no qual disponibiliza treinamentos 
de futebol ou demais esportes assim empresas grandes 
vão poder prestar ajudar nos projetos. 

 

 

 

 



 

 

CORRETORAS JÁ LISTADA E QUAIS 

ESTÃO EM NEGOCIAÇÃO 

Coinchangex (Listada) 
Etherminum  (Listada) 
Einax(Listada) 
Trocaninja(Listada) 
Altmarkets(Listadas) 
Etherdelta(Listada) 
Switchdex(Listada)  

Exchanges em negociação 
 

Probit 
Ddex 
TokenStor
Latoken 
Ethfinex 
Digifinex 
P2pb2b 
Graviex 
Cointiger 
Coinbene 
Rigthbtc 
TxBit 

 



 

 

SMART CONTRACT (CONTRATO DA 

MOEDA) 

https://www.etherchain.org/account/b414f8ec2d14c64f37b15 
59cbe43746284514596 (CONTRATO DIGITAL DA 

MOEDA) 

MIDIAS VOLTADAS A MOEDA 

https://www.github.com/FITCASH/FITCASH 

https://www.facebook.com/fit.cash.71 (FACEBOOK) 

https://www.facebook.com/groups/2037835339830250/? 
ref=bookmarks  (FACE GROUPS) 

 

https://www.instagram.com/fitcashoficial/   (INSTRAGRAM) 

https://twitter.com/FITCASHOFICIAL (TWITTER) 

www.fitcash.co(SITE OFICIAL) 

 

http://www.etherchain.org/account/b414f8ec2d14c64f37b15
http://www.github.com/FITCASH/FITCASH
http://www.facebook.com/fit.cash.71
http://www.facebook.com/groups/2037835339830250/
http://www.instagram.com/fitcashoficial/
https://twitter.com/FITCASHOFICIAL
http://www.fitcash.co/


 

GRÁFICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALGUNS SITES DIVULGADORES 
https://www.icoweek.ly/ico/fitcash 

http://coincost.net/pt/currency/fitcash 

https://lastcrypto.com/coins/fitcash 

https://fixsay.com/cryptocurrency/tag/bounty-program/ 

https://develop.coinfi.com/coins/fitcash-ico 

https://www.coindalin.com/market/fitcash/4774 

https://medium.com/@Katalyse https://ngn.today/tag/fitcash 

https://icoquest.com/ico/listing/fitcash-fth/ 

https://www.coinmey.com/ico/fitcash-ico/ 

https://bloxy.info/tokens?blockchain_id=1&q=FIT 

https://www.coingecko.com/pt/ico/fitcash 

http://coincost.net/en/currency/fitcash 

https://icoholder.com/en/fitcash-20675 

https://haihuocnhat.net/video/WfsgN4rXmoI/10-big-airdrop-500-vpc-150- 
fth-200000-35650-afri-10000-ylf-tokens-2000-etw.html 

https://imgcop.com/img/Ico-125009474/  

https://haihuocnhat.net/video/WfsgN4rXmoI/10-big-airdrop-500-vpc-150- 
fth-200000-35650-afri-10000-ylf-tokens-2000-etw.html 

 
https://www.technicalsupportfree.com/2018/09/5000-whatsapp-group-join- 

links-in-2018.html https://coinspectator.com/projects/fitcash-2432 
 

http://www.icoweek.ly/ico/fitcash
http://coincost.net/pt/currency/fitcash
http://www.coindalin.com/market/fitcash/4774
https://medium.com/%40Katalyse
http://www.coinmey.com/ico/fitcash-ico/
http://www.coingecko.com/pt/ico/fitcash
http://coincost.net/en/currency/fitcash
http://www.technicalsupportfree.com/2018/09/5000-whatsapp-group-join-
http://www.technicalsupportfree.com/2018/09/5000-whatsapp-group-join-
http://www.technicalsupportfree.com/2018/09/5000-whatsapp-group-join-


 

   

 SITE DIVULGADORES 
https://expertcoiner.com/icos/fitcash/ 

https://digrate.com/ru/ico/fitcash https://mifengcha.com/ico/fitcash 

https://bitcoiner.today/en/icos-of-the-week-from-may-7-to-13/ 

https://icoholder.com/en/fitcash-20675 https://medium.com/@Katalyse 

https://www.coinmey.com/ico/fitcash-ico/ 
Divulgação mundial 

 
https://www.rebellious.io/explorer/address/0xb414f8ec2d14c64f37b1559cbe4 

3746284514596 
 

https://www.coingecko.com/pt/gr%C3%A1ficos_de_pre%C3%A7os/fitcash/u sd 
 

https://icoslot.com/en/ico/fitcash/ 

https://www.coingecko.com/de/kurs_chart/fitcash/ru 

https://www.coingecko.com/ar/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A 
7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1/fitcash/rub 

 
https://cryptodigestnews.com/archive/2018/10/31 

https://rates.ninja/cryptocurrency/fitcash 

https://cryptodigestnews.com/archive/2018/10/31 

https://www.youtube.com/watch?v=fTskvBOGBsY 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=4974356.0 

https://investfuture.ru/ico/fitcash 

https://medium.com/%40Katalyse
http://www.coinmey.com/ico/fitcash-ico/
http://www.rebellious.io/explorer/address/0xb414f8ec2d14c64f37b1559cbe4
http://www.rebellious.io/explorer/address/0xb414f8ec2d14c64f37b1559cbe4
http://www.rebellious.io/explorer/address/0xb414f8ec2d14c64f37b1559cbe4
http://www.rebellious.io/explorer/address/0xb414f8ec2d14c64f37b1559cbe4
http://www.rebellious.io/explorer/address/0xb414f8ec2d14c64f37b1559cbe4
http://www.rebellious.io/explorer/address/0xb414f8ec2d14c64f37b1559cbe4
http://www.rebellious.io/explorer/address/0xb414f8ec2d14c64f37b1559cbe4
http://www.coingecko.com/pt/gr%C3%A1ficos_de_pre%C3%A7os/fitcash/u
http://www.coingecko.com/pt/gr%C3%A1ficos_de_pre%C3%A7os/fitcash/u
http://www.coingecko.com/pt/gr%C3%A1ficos_de_pre%C3%A7os/fitcash/u
http://www.coingecko.com/de/kurs_chart/fitcash/ru
http://www.coingecko.com/ar/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%25A
http://www.youtube.com/watch?v=fTskvBOGBsY

