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Pasaulio galingieji apie blockchain:

• Blockchain pakeis skirtingas

industrijas, šalys neįsitraukusios į 

šias inovacijas liks už „borto“.
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Blockchain potencialas

• Manoma, kad į šią industriją šiuo metu 

yra įsitraukę - 0,1% planetos 

gyventojų; 

• 2020 m. prognozuojama 30-40 kartų 

Blockchaino industrijos augimas ir 300-

400 kartų padidės pinigų cirkuliacija.
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Prielaidos lėmusios bitcoin iškilimą

• Finansinė krizė 2008 m;

• Išspręstas dvigubas išlaidavimas, tai yra 

panaikinta galimybė kopijuoti, persiųsti tą pačią 

kriptovaliutą; 

• Nauja skaitmeninio pasitikėjimo era; 

• Pigi, greita, saugi, nereguliuojama, anonimiška, 

skaitmeninė, asmeninė bankininkystė
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Ateitis FIAT ar BITCOIN?
FIAT (gryni pinigai)

• Dominuojanti rezervinė valiuta – USD

• Pinigų kiekis neribotas – kasmet 

augantis;

• Valiuta kasmet nuvertėja, nuo 

federalinio rezervo sukūrimo USD; 

(nuo 1913m. )neteko jau 96% vertės

• Padengta tikėjimu ir valstybių skola.

Bitcoin

• Kiekvienas tampame mini 
banku

• Sparčiausiai auganti 
skaitmeninių decentralizuotų 
pinigų forma – Bitcoin;

• Maksimalus įmanomas kiekis 
– 21,000,000 BTC;

• Valiuta kasmet brangsta

• Padengta „tikėjimu“ ir 
technologija.

Fb grupė: Crypto KG team



USD vertės dinamika
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Kripto valiutų vertės dinamika
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2009m. Bitcoin startavo 0,1$ - 2018 kovas 10,000$ - pelnas 10 MIL %
2011m. Litecoin startavo 0,04$ - 2018 kovas 182$ - pelnas 455.000 %
2014m. Dash startavo 0,81$ - 2018 kovas 510$ - pelnas 63.000 %
2015m. Ethereum startavo 2,83$ - 2018 kovas 750$ - pelnas 26.500 %



Kriptovaliutų rinka

• Startupams - naujas būdas finansuotis savo projektus 

išleidžiant savo ICO(pirminis monetų siūlymas, sukurti savo 

valiutą); 

• Rinkoje šiuo metu virš 4000 tokių projektų ir poreikis auga;

• Rinkos pagal CoinMarketCap (2018.02.28) :

kapitalizacija – 440 mlrd USD;

dienos apyvartumas – 19 mlrd USD;

vertinamų kriptovaliutų kiekis – 1523.

Fb grupė: Crypto KG team



Pagrindinių kriptovaliutų 

ir įmonių kapitalizacija
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PROJEKTAS  - KAPITALIZACIJA - NAUDOTOJAI

Bitcoin 179 mlrd $ 11 mln.
Ethereum          83 mlrd $ 4 mln.
Bitcoin Cash     22 mlrd $ 0,6 mln.
Cardano 9 mlrd $ 0,1 mln.

Apple                916 mlrd $ 1,0  mlrd.
Google             788 mlrd $ 2,7 mlrd.
Microsoft          692 mlrd $ 1,2 mlrd.
Facebook         526 mlrd $ 2,0 mlrd.



Kaip nesuklysti renkantis crypto? 
• .
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technologija

bendruomenė

infrastruktūra

projekto finansai
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ASMENINĖ PATIRTIS:

• Versle ir investavime esu 20 m. 
• Valdžiau iki 10 mln. Eurų projektus, 
• Vadovavau 150 žmonių komandai;

• Pasikeitus aplinkybėms 

asmenineme versle, pradėjau 

domėtis kripto valiutų rinka ir 

naujomis investicinėmis 

galimybėmis.

• Supažindinau su kripto 

industrija jau virš 1500 žmonių
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• Pirmoji mano investicija į išsirinktą kripto 

startuolį (Platincoin) – 5000 EUR.

Kodėl pasirinkau?

• Tikiu, kad gali įsitvirtinti kaip alternatyva 

Bitcoin‘ui.

• Nes: 

Puikus marketingas, cryptomessenger;

Turi didelę bendruomenę ;

Šveicarijos įmonė (legalumas);

Hibridinis „miningas“ (ekologiškas).

Tendecijos: 

Startavo nuo 0,1 EUR, šiuo metu – 5 

EUR.

Išsikeltas tikslas  – 1000 EUR.
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Platincoin pasaulio investuotojų sąskrydis,
2018 m. vasaris, Vokietija, Berlynas

• Platincoin bonusais, kurie skatina keliauti;

• Lietuviai kripto keliautojai – 18- 80m.

• Uždirbi, padėdamas uždirbti kitiems;

• Kripto investicijos + MLM, tai galimybė 

esmingai pagerinti savo gyvenimą.



SPEKULIACIJOS KRIPTO VALIUTA

Investavau į Swisscoin – 1000 EUR.

Po 10- ties dienų jo vertė nukrito iki 40 EUR.

Papildomai dar investavau 3000 EUR.

Po 30 dienų vertė šoktelėjo iki 100 tūkst. 

EUR.

Po 15 dienų vertė vėl nukrito iki 50 tūkst. 

EUR

Tuomet dėl saugumo spragų moneta 

forkuota, pagaminant Swisscoin + Swisscoin 

cash.

Švedija, Lulea, Omnia cloud 
mining ferma.
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KODĖL KRENTANT INVESTAVAU ?

- Nauja biržoje, nesėkmingas startas, 
- 90 proc. nukrito vertė;
TAČIAU:
- Išsiplėtęs į 100+ šalių;
- Bendruomėnes dydys virš 1 mln.

Kai rinkos vertė krito, o turint 
fundamentalius įrankiius – bendruomenę, 
šalių tinklą ir beveik žemiausią kainą 
tarp kitų kripto valiutų,
nusprendžiau dar investuoti.

Laukiu:
- kompaniją nupirko stiprus investuotojas; 
- ir žada 2X  didesnę infrastruktūros ir 

marketingo plėtrą.
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• Pirmoji 8000 EUR investicija į kripto 

valiutų kasimą „miningą“.

Rinka:

• Manau, kad kripto kasimas „miningas“ 

saugiausia investicija į kripto industriją.

• Vidutinis pajamingumas 100 proc. per 

metus.

• Investuoti galima pradėti nuo 500 Eur.

Švedija, Lulea, Omnia cloud mining 
ferma.
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KĄ SUŽINIOJAU VIEŠINT INVESTUOTOJŲ 
SĄSKRYDŽIUOSE?

Austrija;
- Išrasta nauja mikroschema (lustas) kasimo 
įrangai, kuris sumažina energetines 
sąnaudas ir kąsimo efektyvumą pakelia 56 
kartus.
-Pasiteisinus šiai inovacijai, pasaulinė 
kasimo „mining“ galia gali persikeklti iš 
Kinijos į Europą.
- Austrijoje per šiuos metus numatomos 
įrengti įrangos galia prilygsta sostinės 
Vienos, elektros suvartojimui.

Austrija, OMNIA, 2018-02-23

pasaulio mining investuotojų sąskrydis



AČIŪ už Jūsų laiką,skirtą tobulėti

IKI sekančių susitikimų!

Ar tai man?

Ar aš sugebėsiu?

Ar tai to verta?

Tikiuosi sau atsakysite tris TAIP
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IR KRIPTOVALIUTŲ ANATOMIJA:

MADA AR ĮRANKIS VERSLUI?

Tik tie kurie leidžia sau svajoti kaip pakeisti pasaulį, 
turi potencialo tai padaryti.

Jums dovanoju asmeninę konsultaciją
Ir įvado į crypto industriją sertifikatą!

KĘSTUTIS

GUDYNAS
Verslininkas, investuotojas

Inovacijų ir Crypto 

ekspertas
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