


FUTURO 
INTERNACIONAL
EM CRIPTOECONOMIA
Oportunidade para quem deseja receber dividendos 

dos criptoativos que mais valorizaram no mercado 

financeiro nos últimos anos.



REALIDADE GLOBAL 
ECONÔMICA
O mercado de criptoativos vem demonstrando através dos números 
exponenciais de crescimento que é uma tendência global dentro do mercado 
financeiro. 

Diferentemente de outros ativos, aqui você poderá construir o seu patrimônio 
financeiro e mudar a sua realidade definitivamente, porque através da 
FICP2P, você terá a sua plataforma de gestão e administração de carteiras 
participativas, que habilitará você para se tornar um gestor em locação de 
criptoativos. 

Esta é uma companhia especializada em locação de criptoativos e através 
desta atividade, permitirá compartilhar dividendos mensais da sua locação e 
gestão dos ativos. Oferecendo a você, todo o respaldo e comodidade para 
gerenciar e acompanhar a performance global das nossas locações.



NOSSO MAIOR 
DIFERENCIAL
Somos especialistas em locarmos os seus criptoativos que estão 
alocados na FICP2P, para sua maior comodidade e que possamos 
juntos, alcançar o maior percentual de lucratividade em nossas 
locações. Temos como principal objetivo: Encontrar as melhores 
oportunidades dentro do cenário mundial de criptoeconomia de maneira 
segura e eficaz. Os lucros advindos destas transações, serão 
compartilhadas com você, que faz parte da nossa carteira de locação. 
Nosso maior diferencial é a metodologia aplicada na distribuição dos 
dividendos, de maneira simples e objetiva para que você tenha a melhor 
experiência dentro deste  mercado, que hoje é uma realidade global.



LIBERDADE
Você tem a maior oportunidade hoje de aprender e compartilhar 
dividendos com as pessoas que desejarem ganhar mais, esta é a 
sua chance de participar do grupo seleto do mercado financeiro 
global, gerando mais liberdade de vida, compartilhamento 
remunerado, conexões com pessoas que tem visão e 
mentalidade de crescimento financeiro, está disponível para você 
na FICP2P, este será o mecanismo propulsor do seu sucesso.



CARTEIRA DE 
LOCAÇÃO
Aqui você terá toda a comodidade para 
receber aluguéis mensais dos seus 
a t i vos . Nós temos exper iênc ia , 
estratégia e gestão para fazer o seu 
ativo valorizar ainda mais dentro do 
m e r c a d o d e c r i p t o e c o n o m i a , 
proporcionando a você praticidade e 
lucros.  



SEJAM BEM-VINDOS 
AO PATAMAR SUPERIOR !

Sintam-se à vontade neste universo de possibilidades 

infinitas, onde os seus esforços trarão a tão sonhada 

liberdade financeira e qualidade de vida, as suas 

remunerações serão generosas e acima da média, pela 

meritocracia do seu trabalho.  

Na P2P você tem o direito de escolher onde quer chegar e 

o quanto você merece ganhar. 

Juntos no patamar superior !  


