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ТАНИЛЦУУЛГА

Койн гаргагч : Дижитал Эксим ХХК

Төслийн удирдагч : Л. Гантулга 

Блокчейн сүлжээ : BEP20 Binance Smart Chain

Нэр : Digital Exim Token

Вэб сайт : Det.mn

Нийт хэмжээ : 10,000,000,000,000 ширхэг

Урьдчилсан захиалга : 2021-12-10-аас 2022-01-15 хүртэл



Монгол улс болон Олон улсад үнэлэгдсэн санхүүгийн өндөр үр өгөөж бүхий 
крипто валют болно.

Тогтвортой өндөр үр өгөөж бүхий экспорт импорт, мэдээлэл технологийн 
төслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийж хувьцаа эзэмших замаар койны үнэ цэнийг 
богино, дунд, урт хугацаанд тасралтгүй нэмэгдүүлнэ.

АЛСЫН ХАРАА

ЗОРИЛГО



ДИЖИТАЛ ЭКСИМ ХХК ТУХАЙ

Вебсайтаар зочлох www.gps.mn

        БИТИЖИТИ ХХК нь мэдээлэл технологийн чиглэлээр 2007 оноос хойш үйл 

ажиллагаа явууж байгаа. Салбартаа олон томоохон төсөл хөтөлбөр амжилттай  

хэрэгжүүлсэн дотоодын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай компани юм.

БиТиЖиТи ХХК-ны охин компани.
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Бүртгэл det.mn вэбсайтаар явагдана. Тухайн сайтанд бүртгүүлж DET 
койныг захиална.  BNB, USDT, TRD, IHC, CHB, SPC койнуудаар манай DET 
койныг захиалах боломжтой. 

БҮРТГЭЛ



ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ

80%
�Койны захиалгаас төвлөрсөн 

дүнгийн 80 хувийг БИТИЖИТИ 

ХХК нь хиймэл оюун ухаанд 

суурилсан автомат системээр 

дамжуулан дэлхийн томоохон 

биржүүд дээр өндөр үр 

ашигтай арилжаанд оролцоно

10%
Менежмент үйл ажиллагаа 

10%
Маркетинг гадаад дотоод харилцаа

Төслүүдээс бий болсон 
өгөөжөөр зах зээл 

дээрээс DET койныг тогтмол 
худалдан авч шатаах буюу 

устгана.



HODL : 1 жилээс дээш хугацаатай койнд урамшуулал олгох.

WALLET : Койн хадгалах худалдан авах бусдад шилжүүлэх.

МАРКЕТИНГ : Койн эзэмшигчдийн дунд зарлах 
идэвхижүүлэлтийн арга хэмжээ явуулах. Койноор 
хөнгөлөлт эдлэх байгууллага үйлчилгээнүүдийг бий болгох.

КОЙН ЭЗЭМШИГЧИДЭД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ



Энэхүү танилцуулга буюу WHITEPAPER нь DET токеныг худалдан авах урилга, уриа, ятгалга биш бөгөөд 

таны шийдвэрт нөлөөлөх зорилгыг агуулаагүй болно. DET койныг захиалж авахаас өмнө ТА холбогдох 

эрсдэлийг судалж, мэдлэг мэдээлэлд тулгуурлаж өөрийн сайн дурын үндсэн дээр шийдвэр гаргах үүрэгтэй. 

ДИЖИТАЛ ЭКСИМ ХХК-ийн зүгээс Digital Exim Token (DET) криптовалютын хоёрдагч зах зээлийн үнэ 

ханш, тогтвортой, эрсдэлгүй байдлыг хариуцахгүй бөгөөд DET токены цаашдын үнэ ханш нь чөлөөт  зах 

зээлийн  зарчмаар явагдах болохыг анхаарна уу. Худалдан авагчийн хувьд эрсдэл дагуулсан, тодорхой бус 

нөхцөл байдлууд үүсэж болзошгүй тул /жишээ нь: үнэлгээ огцом унах, өсөх, крипто биржүүдийн ажиллагаа 

доголдох, хууль эрх зүй, татварын орчин өөрчлөгдөх / анхаарна уу. 

Хэрэв ТА энэхүү танилцуулгын талаар эргэлзсэн, эсвэл энэхүү Токенд зарцуулах мөнгөө алдахад бэлэн 

биш бол таныг худалдан авахгүй байхыг зөвлөж байна. Нэгэнт худалдан авч хөрөнгө оруулсан бол буцаах, 

солих боломжгүй. Whitepaper-т дурдагдсан төслүүд 100% амжилттай үр ашигтай байх баталгаа байхгүй. 

Криптовалют нь хууль ёсны мөнгөн тэмдэгтэд хамаарахгүй. Төв банк, Засгийн газраас баталгаажаагүй. 

Хадгаламжийн даатгал, үнэт цаасны хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах аливаа даатгалд хамаардаггүйг 

анхаарна уу.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНООС ГАРГАСАН АНХААРУУЛГУУДТАЙ ТАНИЛЦАНА УУ 

АНХААРУУЛГА

http://www.frc.mn/a/3701
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