BiChip coin går i luften nu. En kryptovaluta som bakkes op af virkelige produkter
NY KRYPTOVALUTA ER STEGET 3.348% PÅ ET ÅR
Nu frigives salget af en ny, dansk udviklet kryptovaluta, BiChip coin, som er en kryptovaluta, der er
forbundet med virkelige produkter, som i fremtiden vil kunne købes for BiChip Coins. Dette vil naturligvis
yderligere presse efterspørgslen i vejret.
BiChip coin blev introduceret i et lukket marked i november 2018. Prisen var da 0,0295 $. Nu introduceres
den til 1 $. Det betyder, at den allerede siden starten er steget med over 3.348%.
Det offentlige salg starter på Latoken platformen https://latoken.com/, hvor man forventer en meget stor
omsætning allerede fra dag et. Senere vil den også kunne handles på andre platforme.
De produkter, der hører med i BiChip universet er en animal chip og en human chip, som vil revolutionere
begge markeder. En investering i BiChip Coin er dermed også en investering i de chips, som spås en stor
fremtid. De er endnu ikke frigivet til salg, da man har ventet på en introduktion af BiChip Coin.
Kontrol med hunde, katte og svin
Den første chip, der kommer på markedet, er en animal chip til overvågning af hunde og katte, hvor man
via en app på sin smartphone kan opbevare alle data: dyrlægerapporter, stamtræ, fodringsplaner, medicin
og ikke mindst aflæse hundens aktuelle temperatur.
I øjeblikket testes desuden endnu en chip beregnet til svin. Med den vil svinene være under konstant
overvågning, og svineavleren kan straks få besked, hvis et dyr bliver sygt og skal i isolation for ikke at smitte
de øvrige. På den måde vil flokmedicinering med f.eks. antibiotika blive overflødigt, og det forventes, at
medicinforbruget kan nedbringes med 90%, hvilket ikke bare er en stor besparelse for ejeren, men endnu
vigtigere en kæmpe gevinst for vores alles sundhed.

Personlige data gemt i hånden
Den humane chip er endnu mere revolutionerende, selv om dette marked endnu er i sin vorden og
mennesker først skal vænne sig til tanken om at have et fremmedlegeme under huden. Holdningen vil
garanteret ændre sig, når flere indser, hvor store fordele man kan have ved at have alle vigtige papirer –
ikke ved hånden, men i hånden. Her kan man gemme personlige data, kørekort, pas, recepter, og hvis man
har en wallet med Bichip Coins eller andre kryptovalutaer, kan man også lagre dem der, og man er derved
forsikret mod, at de går tabt. Endelig vil man på sigt kunne have sine betalingskort eller andre
betalingsmetoder lagt ind i chippen, så man vil kunne betale på restaurant eller i supermarkedet med ”en
håndbevægelse”. Man kan også lægge koder ind, som kan aktivere en dørlås, eller låsen til din bil. Den er
desuden ultralille, under 20 mm lang og ikke større i diameter end et riskorn, og det bliver den første chip,
som har internetforbindelse.

Fremtiden
Ved introduktionen for godt et år siden var prisen for en BiChip Coin som nævnt 0,0295 $. På grund af den
store interesse blev den senere hævet til først 0,056 $, senere til 0,20 $ og senest er den solgt til 1 dollar,
altså en stigning på lige under 3.400%. Der er inden frigivelsen solgt 160 millioner coins ved godt 56.000
handler.

Ingen kan spå om, hvad markedet vil sætte prisen på BiChip Coin til i fremtiden, men da den kendteste
kryptovaluta, BitCoin, kom i handlen, steg prisen første dag med yderligere 900%, og siden da er den steget
mange tusinde gange og sælges nu for over 10.000 $.
BiChip hjemmeside: www.bichip.store

(Korte version)
NY KRYPTOVALUTA ER STEGET 3.348% PÅ ET ÅR
Nu frigives salget af en ny, dansk udviklet kryptovaluta, BiChip coin, som er forbundet med virkelige
produkter.
BiChip coin blev introduceret i et lukket marked i november 2018. Prisen var da 0,0295 $. Nu introduceres
den til 1 $. Det betyder, at den allerede siden starten er steget med over 3.348%.
Det offentlige salg starter på Latoken platformen https://latoken.com/, hvor man forventer en meget stor
omsætning allerede fra dag et. Senere vil den også kunne handles på andre platforme.
De produkter, der hører med i BiChip universet er en animal chip og en human chip, som vil revolutionere
begge markeder. En investering i BiChip Coin er dermed også en investering i de chips, som spås en stor
fremtid. De er endnu ikke frigivet til salg, da man har ventet på en introduktion af BiChip Coin, da de kun
kan købes for BiChip Coins.
Ingen kan spå om, hvad markedet vil sætte prisen på BiChip Coin til i fremtiden, men da den kendteste
kryptovaluta, BitCoin, kom i handlen, steg prisen første dag med yderligere 900%, og siden da er den steget
mange tusinde gange og sælges nu for over 10.000 $.
BiChip hjemmeside: www.bichip.store

