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INTRO
Acreditamos que existe uma oportunidade para toda a vida de participar da legalização da cannabis no
varejo, uma vez ocorrida após 17 de outubro de 2018. Acreditamos que também existem vários
problemas que afetarão as receitas de vendas nos pontos de venda e que esses problemas serão
aliviados com a introdução de uma criptomoeda que fornece soluções para os problemas identificados
abaixo.
Determinámos que a moeda será denominada 420 ERRL Coin, sendo ERRL uma palavra de calúnia para
Dab, que é uma forma de Cannabis de que beneficiam muitos utilizadores de Cannabis.
O 420 ERRL Coin será uma moeda de canábis com base em ativos, uma moeda de maconha real
utilizável contrária às atuais moedas de Cannabis no mercado de criptomoedas e, com o início do uso da
420 ERRL Coin, será aceita em outros estabelecimentos de varejo canadenses. bem como lojas de varejo
em todo o mundo, com sua participação na OIC, a moeda 420 ERRL Coin será uma moeda de Cannabis
aceita em ativos usada em lojas de varejo de cannabis em todo o mundo e receberá muito interesse de
investidores em negociações secundárias com base no potencial de crescimento.

PROBLEMAS
Acreditamos que o anonimato e a aceitação bancária de dinheiro de lojas de varejo de cannabis no
Canadá serão grandes problemas que serão resolvidos com o uso da moeda de 420 ERRL.

ANONIMATO
Muitos usuários de cannabis são profissionais empregados no trabalho diário e seu uso de maconha,
mesmo quando legal depois de 17 de outubro no Canadá, pode levar a uma reação negativa dos
empregadores ou mesmo do público, se conhecidos.
Além disso, dois problemas surgem deste problema com o anonimato. Esses são:
- os EUA já proibiram vários investidores envolvidos em negócios legais de Cannabis de entrar nos EUA,
- Os registros de compras por cartão de crédito ou banco também estarão disponíveis para os
funcionários da alfândega dos EUA, que podem proibir a entrada de um indivíduo nos EUA.
A segunda questão, de maior preocupação, é que, por lei, o governo federal deve convocar uma eleição
no outono de 2019, apenas um ano após a legalização. O partido da oposição durante o processo de
promulgação da Lei nos últimos dois anos exigiu em várias ocasiões que o governo mantivesse uma lista

de todos os investidores de cannabis, usuários de maconha medicinal e exigisse que fosse mantida uma
lista de todos os usuários recreativos. Isso faz com que os canadenses exijam o anonimato para se
proteger de futuras estigmatizações ou de futuras perdas de empregos ou futuras ações legais se o
governo da oposição for eleito no outono de 2019.
Muitos usuários de maconha exigirão anonimato, mas como eles serão anônimos quando os
procedimentos contábeis rigorosos forem estabelecidos na Lei que trata das lojas de varejo de Cannabis
no Canadá. Com sua ajuda na participação na OIC, a moeda de 420 ERRL será a solução.

ACEITAÇÃO BANCÁRIA DE DINHEIRO
O segundo problema que será resolvido com a sua ajuda, participando do 420 ERRL Coin ICO, é o fato de
que a maioria dos bancos e cooperativas de crédito no Canadá pode não aceitar dinheiro das lojas legais
de varejo de cannabis. Com o anonimato uma preocupação, a maioria dos clientes usará dinheiro para
comprar maconha legal.
Os bancos possuem filiais em muitos países do mundo, incluindo os EUA, onde o uso de cannabis não é
legalizado. Os bancos ficarão relutantes em aceitar vendas em dinheiro para depósitos, porque podem
ocorrer repercussões na forma de proibição de viagens para os EUA de executivos e funcionários ou
possíveis sanções contra os bancos de fazer negócios nos EUA ou outras jurisdições em todo o mundo
que não permitem a legalização da Cannabis.

420 ERRL COIN
SOLUÇÃO É 420 ERRL COIN
420 ERRL Coin será a solução para os problemas de anonimato e aceitação bancária de dinheiro.

INVESTIMENTO E OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO ESPECULATIVO
420 ERRL Coin será um investimento espetacular e uma oportunidade especulativa devido à sua
implementação em lojas legais de cannabis de retalho e seus ativos baseados em ativos.
As receitas dos pontos de venda legais de cannabis a retalho serão convertidas diariamente, minuto a
minuto, ao preço de oferta de moeda de 420 ERRL cotado na (s) bolsa (s) listada (s).
Como não é possível vender a descoberto o 420 ERRL Coin, o preço da oferta deve ser maior
diariamente, pois as receitas são capitalizadas diariamente na compra de 420 ERRLs da oferta na bolsa
(s). Os mais de 30 anos de experiência em marketing e comércio de empresas públicas de dois membros
da equipe ajudarão a criar valor para 420 ERRL Coin.

420 ERRL COIN (ERRL)
Nós emitiremos o 420 ERRL Coin, ERRL. Um total de 1 Trilhão de moedas será autorizado e será
executado na blockchain da Ethereum com o ERC-20.
ALOCAÇÃO
% Valor (ERRL) Participantes
60,0 600 bilhões de ICO
1.6 16 bilhões de fundadores para ativos
0,2 equipe de 2 bilhões de software
38,2 bilhões de 420 420 ERRL Team para conversão futura

ICO
O ICO será feito na ETH via blockchain Ethereum com ERC-20.
O ICO começará uma vez aceito em blockchain Ethereum e ERRL será vendido em um primeiro a chegar
primeiro a ser servido uma vez que 300 bilhões de ERRL são vendidos.
Os investidores receberão ERRL imediatamente após a compra no ICO ou no prazo de 5 dias.

FUNDADORES DE PARTICIPANTES DA FASE ICO DA OIC
1ETH 700.000 ERRL e 0.35ETH de volta 700.000 ERRL

O ICO será de 600 bilhões de ERRL, 1ETH compra 700.000 ERRL mais 0.35ETH de volta para o investidor
e 700.000 ERRL irão para os fundadores para cada ETH comprado ou fração de ETH.
O bônus dos fundadores é para futuras aquisições.

USO DE FUNDOS
Alocação de recursos da OIC na OIC%
Compra de lojas de retalho comerciais e conversão para cannabis legal de retalho, compra de
estabelecimentos legais autorizados de cannabis de retalho, permitindo taxas

60
Compra inicial de cannabis legal de fonte governamental 25
Para emergências e circunstâncias invisíveis 15

APRECIAÇÃO DO ERRO
O ERRL será adquirido conforme o modelo abaixo, fora da (s) bolsa (s) com a conversão diária da receita
de venda de cannabis de varejo de dinheiro para ERRL.
O bônus de Fundador ERRL e o ERRL retido serão usados no futuro para avaliar o valor do ERRL pela
aquisição contínua de lojas de cannabis e produtores de cannabis, com as receitas em vendas
convertidas diariamente, dos futuros ativos adquiridos e ativos existentes, em compras de ERRL fora de
troca (s) para conversão por clientes para cannabis nos estabelecimentos legais de varejo.
O grande número de ERRL ao preço mais baixo em moeda fiduciária atrairá investidores que ajudarão na
apreciação do preço em conjunto com as conversões de lojas de varejo de cannabis conversão de
dinheiro para ERRL.

ERRL ASSET BACKED
ATIVOS para o ERRL trocados por ERRL dos fundadores consistem em
- 10,7 milhões de pés quadrados de terra para o cultivo de cannabis legal e cânhamo legal na Itália. 420
ERRL Moeda será aplicada para permitir o cultivo e produção de cannabis legal e cânhamo legal na Itália.
-Land também incluiu que será usado para instalações de processamento, que serão aplicadas 420
moedas ERRL para permitir e licenciar para processar o cultivo de cannabis legal e cânhamo legal, sujeito
a receber aprovações.
- Vários domínios que são específicos de uma cidade no Canadá, para direcionar o tráfego local para 420
lojas de varejo de Cannabis ERR Coin, por exemplo, vancouverretailcannabis.com,
torontoretailcannabis.com, montrealretailcannabis.com.

APRECIAÇÃO DE PREÇO DETALHADA DO ERRO
A partir das estatísticas compiladas em 2015 em Vancouver, de todos os dispensários de cannabis da
época, 240 libras de cannabis por dia eram vendidas.
A lei permite 27 gramas por pessoa por dia, nas estatísticas de 2015, que são menos de 3.600 clientes
por dia.
Outro estudo sugere que mais de 35% dos cidadãos no Canadá usam cannabis regularmente.
Um estudo realizado pela Deloitte, a partir do verão de 2018, previa um preço médio de 8 dólares
canadenses + por grama para a Cannabis em lojas de varejo. É comum que as franquias de café recebam
os 3600 clientes por dia no Canadá, nas grandes cidades, e as comparações tenham sido feitas com
franquias de café e estabelecimentos legais de varejo de cannabis.
240 libras por dia = 108.800 gramas por dia a $ 8 por grama = $ 870.000 + vendas diárias
Usando um número muito baixo de 10% de clientes, em vez dos 3.600 por dia, ainda seria de US $
87.000 + por dia em vendas no varejo.
A receita diária de vendas será inicialmente convertida do caixa dos clientes para o ERRL para resolver os
problemas identificados. Esse valor médio diário de vendas de mais de US $ 87.000 por dia será
convertido em ERRL comprando o ERRL da (s) troca (s) cotada (s) pelo preço da oferta.
As vendas diárias combinadas resultarão no aumento do preço de cotação da (s) troca (s) ERRL no valor
da (s) troca (s) diariamente na conversão de dinheiro dos clientes para ERRL em cada ponto de venda.
Para aumentar e acelerar a valorização da ERRL, serão adquiridos ou estabelecidos múltiplos pontos
legais de cannabis para converter múltiplos da receita de caixa diária projetada para a ERRL. Com o ERRL
adquirido fora da bolsa (s) com receita diária em dinheiro.
O modelo de negócio de utilização de ERRL será exigido por outros estabelecimentos legais de cannabis
de retalho, e a aceitação de ERRL na comunidade legal de cannabis abrirá possibilidades de utilização de
produtores legais de cannabis.

EXPECTAÇÃO POTENCIAL DE APRECIAÇÃO
US $ 87.000 + conversão em dinheiro por dia para ERRL por ponto de venda, e se 50 pontos de venda
convertem diariamente, total de US $ 4.350.000 em conversões de receita diárias, em 30 dias o total de
vendas de receita seria US $ 130.500.000 convertido em ERRL, com ERRL comprado fora da bolsa (s ).
Este ponto de 30 dias, de apenas 50 pontos de venda na escala inferior das vendas, teria o total de
recompras de ERCO da OIC fora das bolsas.

vendas diárias convertidas para ERRL de 50 lojas acumuladas de 30 dias convertidas para ERRL de 50
lojas acumuladas de 90 dias convertidas para ERRL de 50 lojas acumuladas de 120 dias convertidas para
ERRL de 50 lojas acumuladas 360 dias vendas convertidas para ERRL de 50 lojas $ 4.350.000 $
130.500.000 US $ 391.500.000 US $ 522.000.000 US $ 1.566.000.000.000 MODELO DE NEGÓCIO ERRO
NA LOJA O modelo de negócio da ERRL é que os clientes chegam com dinheiro, por motivos de
anonimato ou cartão de crédito ou débito, e o cliente é direcionado para um quiosque na loja para a
transação convertida em ERRL. o ERRL é convertido para a escolha de cannabis do cliente. Este modelo
de negócio mostra que o caixa recebido foi para conversão em ERRL, aceitação pelos bancos
assegurados. ERRAR UM CANÁBIS REAIS USÁVEIS AO LONGO DE OUTRAS MOEDAS CANNABIS ERRL será
a moeda canábica e atrairá investidores que procuram participar na legalização da cannabis. A ERRL
dominará o negócio de varejo de cannabis no Canadá e trabalhará para competir em todo o mundo. O
ERRL se tornará a moeda de escolha em transações de maconha em todo o mundo. EQUIPE John
Specogna, 35 + anos de experiência em empresas listadas na Bolsa de Valores de Marketing focada na
exploração mineral e nos últimos quatro anos no emergente setor de Cannabis Legal. 14 de novembro
de 2016 Publicado on-line no site www.topmarijuanaindustrystocks.com, destacando as empresas
jurídicas listadas pela Canadian Canadian Cannabis depois de pesquisarem tudo na época, com T-WEED
e T-ACB na época, obtendo enormes ganhos de US $ 7 para US $ 19 -WEED, atingindo milhões de
consumidores famintos de maconha que não haviam sido alcançados antes dessa data - especialista em
marketing de papel na era digital e especialista em mercado de ações que pode aplicar técnicas de
mercado de ações que agora são reguladas, mas que podem ser aplicadas na moeda não
regulamentada. mercado de token. MAINAK BANERJEE, desenvolvedor de blockchain de pilha completa
e contratos inteligentes de código em solidez usando estruturas diferentes como trufas, embarque,
populosas (baseadas em python). Criei vários tokens compatíveis com Etherium ERC20, criei DAAPS com
base em contrato inteligente. Experiência na criação de blockchain usando python. Experiência em lidar
com a adição / captura de imagens (armazenar uma referência a uma imagem armazenada no IPFS e,
portanto, pode armazenar o hash desse resultado no blockchain do ETH). Experiente em trabalhar e
integrar blockchain apis como coinpayments.net, blocktrail, blockcypher, blockchain.info com aplicações
web e mobile. Hábil na criação do processo de distribuição automatizada de tokens (airdrop) a partir de
arquivos CSV. Teste os contratos inteligentes no etherium, testrpc ou ropsten testnet para garantir o
código-fonte do contrato sem erros. Luca Di Ben, 30 + anos de gestão Empresas privadas na Itália,
Camarões, Albânia, gestão de varejo, mineração e gestão de empresas florestais, gestão pública da
empresa, Ministério do Meio Ambiente, representante da Albânia. John Peck, com mais de 30 anos de
marketing, empresas listadas publicamente, nomes de domínio de marketing. Desde 2012, os clientes
da empresa pública de comercialização de canábis têm sido grandes traders de preço e volume de
mercado. Brian Holmes 35 + anos de experiência em gestão de varejo, defensor de cannabis para fins
medicinais, defensor de maconha recreativa. Gordon Sterling, empresário canadense Especialista em
vendas e marketing de varejo, nos últimos 10 anos, comerciante de aplicativos Android e IOS banners de
publicidade para ampla gama de indústria de tecnologia de aplicativos móveis, especialista em
segmentação de mercado millennial, palestrante e locutor para eventos ao vivo em Vancouver Área.
Marino Specogna, 30 anos de empresa pública de marketing, 15 + anos de experiência na web, membro
do Laurier Club desde que o honorável Justin Trudeau prometeu para o Primeiro Ministro do Canadá,
doador para o Partido Liberal do Canadá, doador para BC NDP Partido Político. Desde 2008, clientes de

empresas públicas envolvidas nas maiores descobertas minerais do Canadá, com volume de negócios
por volume anual, mensal e diário. CONSELHO CONSULTIVO Ehab Nazmy Mohamed Mostafa 25 anos de
experiência no campo de proteção ambiental, com B.Sc. Ciências Química e Biologia Diploma de MP
Estudos nos EUACursos de treinamento: HACCP e ISO 22000: 2005Food seminário sobre segurança e
qualidade no sistema de gestão U.S ARMY RDECOM. Trabalhos de pesquisa sobre: Mudanças climáticas
e efeitos do aquecimento global no Egito. Utsav Prodziazkov, especialista em moedas / token Marketer,
escritor de conteúdo de artigos, converte questões complicadas em formato simples que atrai sua idade
milenar para moedas / fichas TECH TEAM: vários programadores. EQUIPE DE MARKETING: Estabelecida
equipe de marketing de varejo.

