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İşletmeniz için  
Blockchain teknolojileri
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Kripto para birimlerinin geliştirilmesi ve satışı

Kripto varlık koruma sis temleri

İş tokenizasyonu

Ödeme çözümleri
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Cybor Holding 

nedir?
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Cybor Holding, blokzincir projelerinin geliştirilmesi ve tanıtımı için  
f inansal ve teknik bir şirkettir. Cybor Holding, iş için BT 
hizmetlerinin geliştirilmesi ve dış kaynak kullanımında modern 
çözümler sağlayıcısıdır. Cybor Holding, ortaklarına yazılım 
çözümleri, web çözümleri, mobil uygulamalar için çözümler, 
İnternet pazarlaması ve kripto para birimleri ve blokzincir 
teknolojileri alanında bir dizi BT çözümü ve ürünü içeren kurumsal 
çözümler sunar.



Cybor Holding'in ana yönü, profesyonel olarak kripto para 
birimlerinin oluşturulması ve daha sonra onları iş projelerine 
entegrasyonu ile birlikte ticaret borsalarında lis telemesidir.


www.cyborholding.com



Cybor Holding’in  
amaçları
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Uluslararası pazara daha fazla giriş 
için güçlü bir marka ile kendi 

blokzinciri çözümlerimizin 
geliştirilmesi

Endüs trinin gelişimi, kripto para 
birimlerinin yaygınlaştırılması, 
nüfusun f inansal okuryazarlığı 

konusunda eğitim, BT alanında 
hevesli girişimcilere yardım

Blokzincir teknolojileri alanında  
yüksek kaliteli yazılım geliştirme 

hizmetlerinin sağlanması,  
mevcut işlerin tokenizasyonu

Uluslararası bir kripto para birimi 
çevrimiçi topluluğunun 

oluşturulması

Donanım ve teknik  
çözümlerin uygulanması

Finansal ve teknik ürün ve 
hizmetlerin satışı

www.cyborholding.com



Cybor Holding  
neler sunuyor?
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 Kripto para geliştirm

 Akıllı sözleşmelerin geliştirilmes

 Kripto borsa platformlarının geliştirilmes

 Ödeme sis temleri geliştirm

 Kripto borsalarının geliştirilmes

 Blockzincir uygulamasının geliştirilmes

 Kişisel hesapların geliştirilmes

 Kripto cüzdanlarının geliştirilmes

 ICO / IEO / IDO / STO, başlangıçlara ve  
mevcut işletmelere yatırım çekmek için token  
geliştirme ve satış

 Kripto borsalarında tokenlerin lis telenmesi, 
yerleştirilmes

 Ödeme sis temleri ve yöntemlerinin entegrasyonu / 
bağlantıs

 Kripto projeleri için şirketler ve banka hesapları açma

 Kripto projelerinin lisanslanmas

 Hukuk hizmetleri, danışmanlık, dış kaynak kullanım

 Pazarlama, kripto projelerinin tanıtım

 Para kazanma ve satışlarla çalışm

 Teknik Des te

 Yeni pazarlara kripto projeleri getirmek

Cybor Holding, iş projelerini di jitalleştirir, gelecek vaat eden BT 
girişimlerini des tekler, merkezi olmayan bir ağ oluşturan ve 
sürdüren teknik ekipleri birleştirir.

Cybor Holding uzmanları, aşağıdakiler dahil olmak üzere,  
is teğinize göre herhangi bir karmaşıklıkta 
 yazılım geliştirecektir:

www.cyborholding.com
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Şirket varlıklarının . 
 yatırım çekmek için ICO / 

IEO / IDO / STO projelerinin bakımı.

tokenizasyonu
İşletmenize
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Cybor Holding, iş ortakları için Ethereum protokolü, Binance, 
Polkadot, Solana, Polygon, Tron, vb. kullanarak işlem yapmak 
veya ticaret yapmak için likit bir kripto para biriminin bireysel 
gelişimini gerçekleştirir.

 ERC-20, BEP-20, TRC-20 protokolünde jeton yaratılmas

 Kişisel bir kullanıcı hesabının geliştirilmes

 Kripto ödeme ağ geçidinin geliştirilmes

 Kripto takas ağ geçidinin geliştirilmes

 Çoklu para birimli bir kripto cüzdanının geliştirilmes

 IOS/Android mobil uygulama geliştirm

 Kripto varlıklarını korumak için bir sis temin geliştirilmes

 Tokenomiğin geliştirilmes

 Beyaz Kağıdın geliştirilmes

 Proje sahasının geliştirilmes

 Proje sunumunun geliştirilmes

 Projenin video sunumunun geliştirilmes

 Yasal belgelerin geliştirilmesi (gizlilik politikası,  
halka arz sözleşmesi, şirket düzenlemeleri,  
KYC/AML politikası

 Off-shore tüzel kişiliğin kayd

 Kripto lisanslam

 Bir tüzel kişilik için hesap açma, online bankacılığı  
bağlam

 Malzemelerin gerekli dillere tercümes

 Kripto borsalarında lis teleme, verilen tokenin açık piyasada 
daha sonra satılmak üzere borsaya yerleştirilmesi

Bu alanda size aşağıdaki hizmet paketini sunuyoruz:

* Ayrıca gerekirse işletmeniz için NFT Marketplace, Launchpad, Crypto exchange, 
POS terminali geliştirilmesi mümkündür.

** İs teğiniz üzerine bireysel bir projenin geliştirilmesi mümkündür.



ICO / IEO / IDO / STO üzerinde yapılan hiç bir çalışma 
mevzuata aykırı değildir, bu da projeyi herhangi bir pazara 
getirmenizi sağlar.

www.cyborholding.com
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Müteakip borsalarda  
lis teleme ile kripto para 
birimlerinin geliştirilmesi
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Nasıl kripto para geliştireceğinizi düşünüyorsunuz ve risk almak  
is temiyorsunuz Cybor Holding ile iletişime geçin.

 Kendi projelerinden para kazanma. Sanal para birimi, 
katılımcıları arasındaki karşılıklı anlaşmaların mükemmel bir 
çözümüdür

 Girişiminiz için bağış toplama. Bir iş f ikriniz varsa ancak 
bunu uygulamak için yeterli paranız yoksa, kendi kripto 
para biriminiz gerekli fonları elde etmenin harika bir yolu 
olacaktır

 Mevcut işinizi büyütmek için fon toplam

 Borsada para kazanmak amacıyla kripto para biriminin 
geliştirilmesi

Kendi kripto para biriminizi yaratmanın ana hedef leri 
şunlardır:

 jetonların geliştirilmes

 koinlerin geliştirilmes

 NFT jetonu geliştirm

 FAN jetonu geliştirm

 s tabil kripto para geliştirm

 kripto hisselerinin geliştirme

Cybor Holding uzmanları, işlem yapmak veya ticaret yapmak 
için anahtar teslimi bir kripto para birimi oluşturma konusunda 
hizmetlerini sunmaya hazırdır:

Para ve teknolojiyi birleştiriyoruz

www.cyborholding.com
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Cybor Holding'den  
kripto para geliştirme 
hizmeti
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Cybor Holding, Ethereum protokolü, Binance, Polkadot, 
Solona, Polygon, Tron kullanarak özel bir kripto para birimi 
geliştirecektir.



 işlemler veya ticaret için kendi paranızı 
oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Kendi tokeniniz, ICO / IEO / 
IDO / STO ve diğer kitle fonlaması kampanyaları aracılığıyla 
para toplamanın harika bir yolu olabilir.



Günümüzde di jital sanal para birimi, paraya güvenilir bir 
alternatif tir. Çalışması için bir bankacılık sis temi ve düzenleyici 
otorite gerektirmez. Çoğu modern kripto para birimi, anonim 
işlemler ve çok seviyeli işlem koruması sağlar. Yardımımızla, 
işletmenizin çeşitli sorunlarını çözmek için kendi kripto para 
biriminizi oluşturabilirsiniz.


Cybor Holding,

www.cyborholding.com
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Kripto para birimleri 
lis telenmesi
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Lis teleme, bir ticaret platformuna (değiş tokuş) bir kripto para 
birimi ekleme prosedürüdür. Kripto borsasında bir jeton  
lis telemek, kullanıcıların onu ticaret ve yatırım işlemleri için 
kullanabilecekleri anlamına gelir - özgürce satın alın veya satın.



Lis teleme, ticari tokenleştirmenin ayrılmaz bir parçasıdır, bu 
nedenle tokeninizi veya kripto para biriminizi lis telemek, 
blokzincir projenizin ödeme para biriminde ticari faaliyet 
başlatmanıza, yeni kripto yatırımcıları için tokeninize yatırım 
yapmanıza, kripto varlığınızın likiditesini artırmanıza izin verir ve 
sonuç olarak, kripto topluluğundaki çekiciliğini artırır.



Kripto para borsasında lis telenmek, jetonunuzu 
popülerleştirmenin en iyi yoludur, ardından likiditesi ve f iyatı 
birçok kez artacaktır.


www.cyborholding.com
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Cybor Holding'den  
kripto para lis teleme  
hizmeti

9

Cybor Holding, ortaklarına ICO / IEO / IDO / 
STO'nun başlatılması ve yürütülmesi ile birlikte 
projelerinin en iyi koşullarda borsalarda  
lis telenmesi konusunda yardımcı olur.  
Lis teleme için bilgilendirici, teknik ve yasal  
des tek sağlar.



Cybor Holding, Binance, Coinbase, FTX, 
Kraken, Kucoin, Okex, Huobi, BitForex, 
Bitfinex, ByBit ve HitBTC dahil olmak üzere 
en büyük kripto para borsaları ile etkileşime 
girer. Cyborex'in kendi borsası da dahil olmak 
üzere toplamda 70'den fazla lis telenmiş borsa 
vardır. Başarılı bir lis teleme için tüm ortaklarla 
yasal bir anlaşma imzalıyoruz ve kripto para 
birimi değişimlerinin yönetimi ile ilişkiler 
kuruyoruz.


 artan yatırım çekiciliğ

 projenin daha da geliştirilmesini kolaylaştırma

 varlığa ve geliştiricilere artan güve

 kapitalizasyonda artı

 topluluk genişlemes

 artan etki alanı


Cybor Holding ile lis telemenin  
faydaları

www.cyborholding.com
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Bireysel kripto  

için hizmet
projelerinin geliştirilmesi  

10

-	İşletmenizin her görevi için son derece güvenilir ödeme 
çözümleri: Kripto para cüzdan ve ödeme çözümleri sis temleri. Nakit 
ve nakit dışı ödeme kabul etme alanında hazır ödeme çözümlerine 
dayanan yazılım ürünlerimiz, kripto para birimi ile çalışacak şekilde 
başarıyla uyarlanmıştır.



-	Blokzincir sis temleri, dağıtık veri tabanları, dApp uygulamaları: 
Herhangi bir karmaşıklıkta dApp uygulamalarının geliştirilmesi. Kendi 
kripto para biriminizi yayınlamak. Ödemelerin işlenmesi, kimlik 
bilgilerinin saklanması vb. için dağıtılmış uygulamaların geliştirilmesi.



-	Borsa platformları ve kripto para borsaları: Hem kripto para 
ticareti yapmak hem de son kullanıcıları kendi aralarında işlem 
yapmaları amacıyla birleştirmek (emanet hizmetleri) için modern 
kripto para takasları ve takas platformları geliştirmek ve uygulamak.



-	Ethereum, Binance, Polkadot, Solana, Polygon, Tron vb. tabanlı 
süreç otomasyonu için akıllı sözleşmeler.: Koşulların yerine 
getirilmesinin gerekli olduğu herhangi bir faaliyet alanı için çeşitli 
karmaşıklık seviyelerinde sözleşmelerin inşası ve sonuç olarak, adil bir 
şekilde ücret alınması - varlıklar, ödeme, aracıların ve garantörlerin 
katılımı için minimum maliyetle. Akıllı sözleşmeler oluşturur ve 
uygularız, ayrıca mevcut algoritmaları denetler ve genişletiriz.


www.cyborholding.com

http://www.cyborholding.com


İşbirliğine açığız

11

Cybor Holding, kripto para birimleri, blok zincir teknolojileri, 
kripto para borsaları ve cüzdan sis temleri alım satımı alanındaki 
çözüm ortaklarını ve potansiyel müşterilerini işbirliği için davet 
ediyor. Uzmanlarımız, bu alanlarda son derece yüklü, 
ölçeklenebilir çözümlerin geliştirilmesinde yüksek yetkinliğe 
sahiptir ve projelerinizin uygulanması için yeteneklerini ve 
deneyimlerini sunmaya her zaman hazırdır.



Sezgisel bir çözüm oluşturmak için bir dizi güvenilir blok zinciri 
teknolojisi ve aracı kullanıyoruz. Uzmanlarımız, veri güvenliğini 
ve gereksinimlerinizle uyumluluğu sağlar. Aşağıda belirtilen 
irtibatlara bir talep bırakın, sorularınız hakkında size ücretsiz 
tavsiyelerde bulunalım.
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İLETİŞİM
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© 2021 CYBOR HOLDING 


Resmi site


www.cyborholding.com 

© 2021 CYBOR PAY


Resmi site


www.cyborpay.com 

© 2021 CYBOR COIN 


Resmi site


www.cyborcoin.com

info@cyborholding.com





Cybor Pay ödeme sis temi ve Cybor Coin kripto para birimi CYBOR Pİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne aittir / 
Türkiye


İşbirliği için lütfen  ile iletişime geçin.


Tüm hakları saklıdır

partners@cyborholding.com
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