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O que é Flacoin?
Flacoin e um token BEP-20 criado para servir como forma de apostar no futebol mundial.
Flacoin foi criado no ano de 2019, em homenagem ao Clube de Regatas Flamengo

Passamos por diversas atualizações de carteiras e Blockchain ate chegarmos, ao
token BEP-20.
Achamos que essa forma de token seria o melhor para o nosso projeto, por nao
depender de mineração nem de servidores online, pois todas as transações e feita
atraves da rede BEP-20,
semelhante ao ethereum.
Decidimos escolher token por ter alta volatilidade e preço, nosso token foi criado
especialmente pra voce que deseja, fazer trader ou hold para maiores rendimentos
diarios e lucros extremos



Sumario

LUCROS

com o token Flacoin voce pode obter lucros extremos
e assim ganhar muito dinheiro, voce pode optar por
fazer trades diario ou por semana pois o token tem alta
valatilidade de preço, ou seja nao existe preço fixo

APOSTAS

você tambem pode fazer apostas no futebol mundial
com o nosso token, e receber lucros significativos com
isso, se o time que voce apostou vencer a partida,
todos aqueles tokens apostados durante uma partida
de futebol, vai para os usuarios que apostou naquele
time

BAIXA TAXA

voce pode enviar seus tokens Flacoin para quem voce
quiser pagando pequenas taxa BNB, envie para
qualquer pessoa, parentes amigos etc...



Carteira movel

VOCÊ VAI PODER LEVAR SEUS
TOKEN FLA COM VOCÊ PARA
ONDE VOCÊ FOR, COM NOSSA
CARTEIRA MÓVEL PARA
DISPOSITIVOS ANDROID, IOS



Sou FLA

receba descontos exclusivos com o
aplicativo Sou FLA



PRIMEIRO TRIMESTRE

Lançamentos e atualizações de pre-
sale e Airdrops

4º TRIMESTRE

Listagem em novas Exchanges Ex.
Binance, Crex24, Huobi.

3º TRIMESTRE

Buscando pacerias com o Flamengo,
Listagem em Alguma Exchange
Brasileira

2º TRIMESTRE

Parceria com Projetos DeFi
existentes, fortalecendo o
Ecosistema,
procurando parceiros de loja.

Roadmap
 



Tokenomics
1,000,000,000,000,000

TOTAL SUPPLY
250,000,000,000,000

PRESALE
150,000,000,000,000

PRIVATE SALE
500,000,000,000,000

MAX SUPPLY
150,000,000,000,000

PANCAKESWAP LIQUIDITY
500,000,000,000,000

TOTAL TOKENS BURNED



Agradecimentos

Obrigado por escolher a Flacoin
como sua criptomoeda favorita,

estamos a disposição para
esclarecer qualquer duvida,  entre

em contato conosco atraves de
qualquer rede social. um abraço a

todos Equipe Flacoin


