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Zarejestruj się 

Wystarczy, że założysz konto na 
stronie app.tecra.space/registration
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http://app.tecra.space/registration


Przejdź KYC 

Po zarejestrowaniu się na platformie zalecamy przejście 
weryfikacji KYC. Zweryfikowane konto pozwala 
użytkownikowi cieszyć się pełnymi przywilejami  
i nabywać TecraCoin.  

Weryfikacja KYC jest bardzo prosta i zajmuje jedynie kilka 
minut. Na wszelki wypadek przygotowaliśmy krótką 
instrukcję, która pomoże Ci ją przejść szybko, sprawnie  
i poprawnie.
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Kup TCR 

TecraCoin to dedykowany środek wymiany na naszej platformie 
finansowania społecznościowego. Wartość waluty jest powiązana  
z sukcesem projektów na platformie, więc można oczekiwać, że będzie 
ona rosła z czasem i liczbą zakończonych sukcesem zbiórek. TCR 
można kupić bezpośrednio przez konto app.tecra.space za ETH (bez 
dodatkowej weryfikacji) lub za pieniądze fiducjarne - a dokładniej USD, 
EUR lub PLN (po przejściu KYC). Dodatkowo, TCR można nabyć za 
USDT na giełdzie Hotbit.  

Nie czekaj - zdobądź swoje TCR, kiedy cena jest najkorzystniejsza  
i wspieraj projekty na platformie Tecra Space!
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Zdobądź tokeny 

Po uruchomieniu kampanii fundraisingowych na naszej 
platformie będziesz mógł nabyć tokeny projektów, aby 
wesprzeć twórców w procesie realizacji ich 
przedsięwzięć. Tokeny pozyskuje się za pomocą 
TecraCoinów, które są jedynym środkiem wymiany na 
naszej platformie crowdfundingowej. Wkrótce będziesz 
mógł zdobyć tokeny projektów i przechowywać je na 
swoim koncie.
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Zarządzaj tokenami 

Twórcy projektów są zobowiązani do wykupienia 
tokenów z rynku po pomyślnej realizacji projektu. Jednak 
to inwestorzy ustalają cenę tokena. Najlepszą taktyką jest 
zachowanie tokenów aż do końcowych etapów rozwoju 
projektu, a następnie odnoszenie korzyści razem z jego 
twórcami, kiedy produkt będzie gotowy do fazy 
komercjalizacji.
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Śledź rozwój projektu 

Będziesz mógł monitorować postęp projektów, które 
zdecydowałeś się wesprzeć. Inwestorzy mogą sprawdzić, 
czy projekty osiągają wyznaczone wcześniej kamienie 
milowe. Środki na realizację projektów wypłacane są  
w transzach, które mogą zostać wstrzymane, jeśli twórcy 
projektów nie wywiązują się ze swoich obietnic.
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Wymień tokeny 

Tokenami będzie można handlować na naszej 
dedykowanej zdecentralizowanej giełdzie - Tecra DEX. 
Giełda jest obecnie na etapie rozwoju, ale nasi 
developerzy robią stałe postępy. Już niedługo 
użytkownicy będą mogli handlować tam tokenami  
i kryptowalutami.
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To the moon! 

Nasza podróż kończy się udaną inwestycją i rozwojem 
nowych technologii. Jeśli chcesz wziąć w niej udział 
odwiedź app.tecra.space
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http://app.tecra.space

