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Sobre companhia



Wealth Expant é a melhor empresa de investimento em 
criptografia, foi criada por um grupo de especialistas 

qualificados, banqueiros profissionais, negociantes e analistas 
especializados em ações, títulos, futuros, moedas, ouro, prata 

e comércio de petróleo com mais de dez anos de extensas 
experiências práticas de habilidades pessoais combinadas, 
conhecimento, talentos e ambições coletivas de sucesso.



A rede de crescimento mais rápido

Graças ao incentivo, a rede da Wealth Expant cresceu para 4.100 masternodes desde o 
nosso lançamento.

Na Crypto, todos têm voz e possibilidade de propor projetos diretamente 
para a rede. Tudo o que você puder fazer - do marketing ao 

desenvolvimento - que ajude a Crypto a crescer e melhorar pode ser 
financiado. Isso significa que a Crypto financia seu próprio crescimento e 
adoção, o consenso é garantido e todos são responsáveis   perante a rede.

Estamos construindo uma plataforma que trará qualquer pessoa que acredita em bitcoin para se juntar à 
revolução da criptomoeda digital. O mundo está avançando para essa revolução em um ritmo sem 

precedentes.



CHEFE EXECUTIVO E FUNDADOR

Kham Nyan

Kham Nyan é o CEO e fundador
da Expant da Riqueza, uma das

principais plataformas de criptografia. 
Nyan tem

mostrou interesse em finanças e
ciência da computação desde a 

juventude, e assim,
decidiu fundir suas paixões. Nyan

é um membro do YPO e era
incluído pela Financial News em seu
prestigioso Fintech 40 ranking e por
City A.M. como um top Fintech 100

influenciador. Ele possui um B.Sc. no
Ciência da Computação e Gestão

e um MSC em Ciência da Computação.
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Como funciona?

Basicamente, você faz um investimento no 
plano que deseja, o Wealth Expant 

Investment é uma plataforma gerenciada 
completa com interface amigável e oferta 

atrativa.



Quais são o ROI diário?
Lançamos nosso plano de investimentos inovador, que rapidamente mostrou eficiência 

financeira garantindo uma geração contínua de lucros para nossos investidores.



Moeda preferida da empresa

Bitcoin e Ethereum lideram todas as moedas no
 mercado de investimento, para lucrar com as 

tendências e
 segurança, aceitamos Bitcoins e Ethereum

 como método de pagamento preferido



Parcerias, Afiliações
e benefícios da empresa



● 1º nível– 8%

● 2º nível – 2%

● 3º nível– 1%

Apresente nosso projeto para seus amigos, familiares ou qualquer outro 
comunidade e desfrutar de benefícios financeiros. compartilhe seu 

afiliado link, que você pode encontrar em sua conta e começar a ganhar! 
oferecemos programas de afiliados padrão e representativos.

Wealth Expant Partnerships Group se concentra na construção de um ecossistema de 
parceiros em domínios e tecnologias da indústria. Nosso programa de afiliados paga 

até 8% do valor do investidor valor como comissão para cada investidor direto que você 
indicar e até três níveis de profundidade.



NB: Quando você investir até $ 45.000, você se tornará o delegado da empresa em sua região

DELEGADO DA EMPRESA

●  A empresa patrocinará e financiará a abertura de um escritório 
em qualquer local em sua região

● Bônus de fidelidade mensal de $ 200

● Aumento da porcentagem de comissão de referência de 12% 
direto, 4% segundo nível e 2% terceiro nível



NB: When  you’ve invested up to $45000, you will become the company’s delegate in your region

RECOMPENSAS DA EMPRESA

O investimento de até $ 120.000 atrai uma recompensa do Audi A4 Sedan Modelo 2020
no valor de $ 37.400 de um de nossos patrocinadores - AUDI CARS

Audi A4 Sedan Modelo 2020



RECOMPENSAS DA EMPRESA

Modelo FORD EXPLORER 2020

Investimento de até $ 240.000 atrai 
uma recompensa de Modelo FORD 

EXPLORER 2020 no valor de $ 
58.250 de um dos nosso principal 

patrocinador - FORD CARS



Qual é o processo de investimento?

Para fazer investimentos, você deve criar uma conta e depois

você faz o seu depósito em sua conta. Todos os investimentos são

feito no painel da sua conta após o login



O email: support@wealthexpant.com 

Como nos comunicamos com a empresa?

Nossos representantes de suporte ao cliente estão sempre
online em nosso site para atender investidores.



3/304 Pier St.
Perth WA 6000,

 Australia

Localização da empresa



WealthExpant.com

“Nossa visão é ser um parceiro de confiança dos investidores na 
conversão de seus empreendimentos em empresas duradouras 

e de sucesso”.


