
The GCC 3D Group 

A NEW SHARING ECONOMY 
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WITAMY W
THE GCC 3D GROUP

( R ) e w o l u c j a  
w płatnościach, produkcji i logistyce

Połączona w systemie SINC
S m a r t I n t e l l i g e n t N e t w o r k
C o m m u n i t y
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Jesteśmy grupą kreatywnych profesjonalistów i entuzjastów
nowych technologii, którzy postanowili zmienić świat
i jednocześnie spełnić swoje marzenia!

Naszą odważną wizję przyszłości realizujemy wspólnie z CEO
oraz założycielem The GCC Group Janem M. Pasboelem,
doświadczonym przedsiębiorcą działającym na rynku
międzynarodowym.

Siedziba The GCC Group, nasz własny punkt druku 3D Print
Points, dział R&D oraz sklep mieszczą się w Poznaniu.

DREAM TEAM  

Odwiedź nas i zobacz 
jak działamy! 
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GLOBALNA 
SPOŁECZNOŚĆ

ISRAEL, ITALY, NORWAY, FINLAND, NEW ZEALAND, UNITED ARAB EMIRATES, BELGIUM, SAUDI ARABIA, ALAND ISLANDS, CZECH

REPUBLIC, ALBANIA, AUSTRIA, HUNGARY, TURKEY, BANGLADESH, SINGAPORE, SWEDEN, SWITZERLAND, CHINA, GREECE, ICELAND,

MALAYSIA, RUSSIAN FEDERATION, SPAIN, BOSNIA AND HERZEGOVINA, CAMEROON, IRAQ, JAPAN, SRI LANKA, TAIWAN, PROVINCE

OF CHINA, ZIMBABWE, AMERICAN SAMOA, ANDORRA , BARBADOS, BULGARIA, KENYA, LEBANON, LITHUANIA, SAMOA, SLOVAKIA,

BAHAMAS, BAHRAIN, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY, BURKINA FASO, CYPRUS, FAROE ISLANDS, GEORGIA , INDONESIA, IRAN,

ISLAMIC REPUBLIC OF KUWAIT, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC, MALI, MEXICO, OMAN, PANAMA, PORTUGAL, PUERTO RICO,

QATAR, SOMALIA, SURINAME, SWAZILAND, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF THAILAND, TOGO, TUNISIA, UGANDA, VIRGIN ISLANDS,

U.S., WALLIS AND FUTUN

W pierwszej i drugiej fazie rozwoju firmy dotarliśmy do
klientów na całym świecie! Posiadamy aktywnych Afiliatów
w 98 krajach, którzy każdego dnia dzielą się z innymi naszą
wizją globalnej społeczności.

Nasze produkty znalazły swoich odbiorców w 118 krajach!
Planujemy, aby w 2018 roku trafiły do ponad 188!
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Rozwińmy się razem! 



CZYM JEST 
DRUK 
PRZESTRZENNY?

To technologia umożliwiająca 
tworzenie trójwymiarowych 
przedmiotów o dowolnym kształcie 
i geometrii na podstawie plików 3D. 

Granice możliwości druku 3D wyznacza dziś wyłącznie nasza
wyobraźnia.

Różnorodność materiałów wykorzystywanych w procesie
drukowania pozwala na tworzenie przedmiotów nie tylko
z plastiku, ale również ze stali, brązu, srebra, złota, tytanu,
ceramiki, a nawet słodyczy, zachowując najwyższy poziom
szczegółowości.

PERSONALIZACJA  produkcji jest kluczem do sukcesu.

Druk 3D daje ogromne szanse na rozwój procesów produkcji,
eliminując przy tym koszty magazynowania i transportu
tradycyjnych wytworów.
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PRZYSZŁOŚĆ NABIERA 
REALNYCH KSZTAŁTÓW

Do roku 2040 połowa światowej produkcji będzie bazować
na druku 3D. Obecnie każda gałąź przemysłu wykorzystuje
technologie addytywne w badaniach nad rozwojem oraz
w pracach nad prototypami.

Druk 3D zrewolucjonizuje gospodarkę. Według szacunków
ekspertów, w ciągu trzech dekad udział druku przestrzennego
w produkcji wzrośnie o ponad 500%, a roczna stopa wzrostu
tego rynku sięgnie zawrotnych 45.7%.
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W ciągu najbliższych 10 lat
ponad 20% światowej produkcji
będzie opierać się na druku 3D!
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oparta na marketingu sieciowym
budująca ZAAWANSOWANĄ globalną
platformę punktów druku 3D!

PIERWSZA 
SPOŁECZNOŚĆ

NOWA REWOLUCJA
PRZEMYSŁOWA
dzieje się tu i teraz! 

Stworzyliśmy innowacyjny portal, 3D Print Points,
który umożliwia pobieranie modeli 3D oraz ich
drukowanie w punktach znajdujących się najbliżej
Klienta. Nasz portal łączy drukarnie, projektantów
oraz odbiorców na całym świecie. Swoją własną
drukarkę również zakupisz u nas!

Odwiedź 3DPrintPoints.com i rozpocznij przygodę
z drukiem trójwymiarowym!



NARODZINY NOWEJ,
REWOLUCYJNEJ
KRYPTOWALUTY!

Druk 3D zrewolucjonizuje procesy produkcji i dostawy
materiałów oraz produktów z pomocą TheGCCcoin
- rewolucyjnego narzędzia w świecie globalnych finansów.

Serwisy 3DPrintPoints.com oraz 3Dbay24.com wprowadziły
system obsługiwania płatności w TheGCCcoin, obok
przyjmowania płatności w systemie PayPal - teraz możesz
zamawiać usługi drukowania, kupować sprzęt 3D,
oprogramowanie oraz urządzenia elektroniczne płacąc naszą
kryptowalutą!
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TheGCCcoin to unikalna 
kryptowaluta, której funkcje pokochasz!



CZYM JEST 
KRYPTOWALUTA?

Kryptowaluty to wirtualne środki płatnicze, które działają w taki sam
sposób, co tradycyjne pieniądze. Tym, co je wyróżnia, jest filozofia
stojąca za ich powstaniem:

Rewolucja, która odmienia 
świat finansów. 

Pieniądz ewoluował – kryptowaluty są akceptowane
jako metoda płatności na całym świecie!

TAŃSZE TRANSAKCJE SZYBSZE TRANSAKCJE  
równy czas transakcji na całym 
świecie

nie wspieraj instytucji 
finansowych ogromnymi 
opłatami operacyjnymi

NIEZALEŻNOŚĆ                                  
od rządów i systemów 
bankowych

ŻADNYCH GRANIC
brak konieczności wymiany 
walut w czasie podróży 
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TheGCCcoin to nowoczesna kryptowaluta, której
unikalne cechy czynią z niej prawdopodobnie najlepszą
na świecie! TheGCCcoin posiada wszystkie zalety
kryptowalut, ale oferuje znacznie więcej!

Nasza koncepcja ogólnoświatowej sieci punktów druku
3D wspieranej przez TheGCCcoin to nie tylko
rewolucja w sposobie wytwarzania dóbr – wspólnie
stawiamy fundamenty dla globalnej akceptacji naszej
kryptowaluty.
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CZYM jest
TheGCCcoin?



Pobieramy opłaty transakcyjne w wysokości 0,088%
+ 0,000001 GCC od każdej transakcji dokonanej
z pomocą TheGCCcoin.

Opłaty te są następnie redystrybuowane w taki sposób,
abyśmy mogli wspierać środowisko, ludzi oraz dalszy
rozwój naszego projektu.

Główną cześć każdej opłaty transakcyjnej, 0,040%,
przekazujemy organizacjom działającym na rzecz
przyrody: sadzących drzewa, ratujących dzikie gatunki
i wspierających ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Jak to działa?
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PODZIAŁ OPŁAT 
TRANSAKCYJNYCH



 0,024% każdej opłaty transakcyjnej wraca
do użytkowników! W ten sposób zarabiasz, nawet
kiedy ktoś inny dokonuje transakcji!

 0,024% każdej opłaty transakcyjnej przeznaczamy
na rozwój platformy Ecosystem24 oraz samego
TheGCCcoin. Dzięki temu możemy stale ulepszać
nasze usługi i budować globalną pozycję.

TRANSACTION FEE 
SHARING 

Jak dzielimy się opłatami
transakcyjnymi?
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CZYM JEST
ECOSYSTEM24? 

Nasz klucz do globalnych 
obrotów!

Ecosystem24 stanie się największą platformą skupiającą
portale akceptujące płatności w TheGCCcoin za oferowane
przez siebie produkty i usługi. W fazie rozwoju akceptowane
będą również płatności w innych walutach.

Nasz flagowy portal, 3DPrintPoints, jako pierwszy
zaakceptował płatności TheGCCcoin. Nasi użytkownicy
pokochają również serwis GCCTravel24, gdzie znajdą
najtańsze oferty podróży, a także sklep 3Dbay24.com
oferujący drukarki 3D, oprogramowanie oraz sprzęt
elektroniczny.

Za każdym razem, kiedy ktoś dokonuje transakcji
w Ecosystem24 – część opłaty transakcyjnej wraca
do społeczności!
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GCC WEB WALLET 

Zdecyduj, w jaki sposób przechowywać, przesyłać i tradować
z pomocą swoich monet! Pobierz naszą aplikację lub używaj
przyjaznego portfela online!

Dokonuj transakcji z TheGCCcoin, gdziekolwiek jesteś! GCC
Web Wallet jest dostępny na każdym urządzeniu
umożliwiającym przeglądanie stron internetowych.
To bezpieczne i szybkie narzędzie posiadające pełne wsparcie
serwisowe. Przesyłanie środków jest potwierdzane przez
pocztę email.

Zaloguj się na wallet.TheGCCcoin.com
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DOSTĘP DO ŚRODKÓW 
…na każdym możliwym 
urządzeniu! 



GCC WALLET 

Pobierz go na swój komputer, przelej monety i skorzystaj
z atrakcyjnej opcji mintingu oferowaną przez TheGCCcoin!

Nowa wersja portfela przyniosła szereg zmian – od teraz
monety mogą rozpocząć mintowanie po 24 godzinach
od momentu pojawienia się na portfelu, bez górnego limitu
czasowego!

Uruchom portfel, połącz się z blockchainem i odkryj możliwości,
które przynosi technologia proof-of–stake. Pozwól swoim
środkom samodzielne wypracowywać zyski!

Wejdź na TheGCCcoin.com i dowiedz się więcej!

Im większe zasoby portfela, tym większe zyski!
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PUBLICZNE GIEŁDY 
WSPIERAJĄ 
TheGCCcoin

C-CEX oraz NovaExchange* to otwarte rynki, które wspierają
obrót naszą kryptowalutą. Wraz z rozwojem TheGCCcoin,
planujemy wejść na kolejne giełdy. Pobierz aplikację GCC
Ticker ze sklepu GooglePlay!, aby śledzić kurs TheGCCcoin
i kupić go w najlepszej cenie!

GCC-BTC
https://novaexchange.com/market/BTC_GCC/ 
https://c-cex.com/?p=gcc24-btc 

GCC-USD
https://c-cex.com/?p=gcc24-usd 

Więcej szczegółów znajdziesz na coinmarketcap.com: 
https://coinmarketcap.com/currencies/thegcccoin/

Dołącz do dyskusji na forum Bitcointalk.org:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2208180.0

* Giełda NovaExchange wstrzyma działanie 28 lutego 2018 roku.[ 
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GCC MERCHANT 
NIELIMITOWANE 
MOŻLIWOŚCI

PLATFORMA MERCHANT to oficjalny system obsługujący
płatności elektroniczne, dedykowany dla sklepów chcących
przyjmować płatności online w TheGCCcoin. Jesteśmy gotowi
na ogólnoświatową ekspansję!

Opłaty transakcyjne pobierane przez GCC Merchant wynoszą
jedynie 0.88%. W połączeniu z unikatowymi cechami
TheGCCcoin, to prawdopodobnie najlepszy system płatności
na naszej planecie – pieniądze dla ludzi!

Wejdź na: GCCmerchant.com
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GCC SHOPCLUB! 
DZIELIMY SIĘ JESZCZE                          
CHĘTNIEJ! 

Dołączaj nowe sklepy
akceptujące TheGCCcoin! 

GCC Shopclub to katalog sklepów i przedsiębiorców
akceptujących płatności za swoje usługi w GCC. Katalog
pozwala wyszukiwać sklepy z całego świata. Dodawaj nowe
sklepy i otrzymuj prowizje od opłat transakcyjnych za każdym
razem, kiedy ktoś dokona zakupu w sklepie, który przyłączysz!
Wysokość prowizji wynosi 0,08% od każdej zarejestrowanej
transakcji.

OFERA SPECJALNA! Do 10.04.2018 nasi użytkownicy
otrzymają aż 0,24% prowizji od każdej opłaty transakcyjnej!

Wejdź na: GCCshopclub.com
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Jesteśmy gotowi
na GLOBALNĄ 
EKSPANSJĘ! 

Teraz Twoja kolej! 

TheGCCcoin to nie tylko kryptowaluta. To narzędzie, dzięki
któremy tworzymy nową ekonomię opartą na dzieleniu się
z innymi. Aktywnie kreując rynek dla naszej kryptowaluty,
budujemy zarówno popyt, jak i podaż!

ZACZNIJ UŻYWAĆ TheGCCcoin JUŻ DZIŚ! 
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THINK… SINC 

Połączenie sieci punktów druku 3D oraz naszej globalnej
kryptowaluty pozwoliło stworzyć system SINC: Smart
Intelligent Network Community – formułę idealną, dzięki której
każdy może czerpać zyski w świecie nowoczesnych technologii!
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Ty też możesz stać się jego częścią!



S.I.N.C.
NAJWAŻNIEJSZA SZANSA 
OBECNEJ DEKADY! 

Poznaj zaawansowany system dystrybucji produktów oparty
na marketingu sieciowym!

Wykorzystaliśmy to, co najlepsze w network marketingu –
niezależność, wolność oraz moc rekomendacji i pozbyliśmy się
wszystkich wad podobnych systemów, aby stworzyć projekt
wyjątkowy!

Dołącz do SINC i ciesz się swoim biznesem,
dzięki naszym zasadom Fair Play!
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CO MOŻESZ ZROBIĆ
JAKO CZŁONEK
NASZEJ SPOŁECZNOŚCI? 

POMÓŻ NAM SIĘ ROZWIJAĆ – dołącz do naszego systemu
bonusów i czerp zyski ze skutecznych rekomendacji
oraz opłat transakcyjnych.

ZBUDUJ SWOJĄ POZYCJĘ i ciesz się możliwościami zysku
jakie przynosi technologia DRUKU 3D! Nasza platforma 3D
Print Points daje Ci dostęp do najbardziej innowacyjnego
i dochodowego sektora biznesu. Wraz z innymi portalami
skupionymi w Ecosystem24 tworzymy własny rynek
dla TheGCCcoin i chronimy wartość naszej kryptowaluty.

KUPUJ I OBRACAJ TheGCCcoin – jego wyjątkowość doceni
każdy przedsiębiorca i każdy, komu zależy na tworzeniu
rozwiązań przyjaznych środowisku.
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JAK TO DZIAŁA? 

ZAREKOMENDUJ nasze produkty i zdobądź punkty First
Order Bonus oraz Personal Customer Volume za każdy
bezpośrednio sprzedany produkt, dzięki którym:

 uzyskasz Binary Bonus 

 uzyskasz Matching Bonus 

 określisz swój Matching Bonus level 

 zbudujesz pozycję w SINC, która pozwoli Ci czerpać
dochody z opłat transakcyjnych w Ecosystem24 i innych
portalach!
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FIRST ORDER BONUS 
STANDARD NAD 
STANDARDAMI

To 10%+10% = 20% prowizji od wartości produktu, który
osobiście zarekomendowałeś. Prowizje przekazujemy
bezpośrednio na Twoje konto “Cash Account”, skąd możesz:

 wypłacić ją w Euro lub Bitcoin 
 kupić dowolny produkt The GCC Group  

Osoba, która zarekomendowała Tobie nasz produkt, otrzyma
dodatkowo 3% prowizji, a osoba, która zarekomendowała nasz
produkty Twojemu polecającemu, otrzyma 2% prowizji.
To nasz specjalny sposób na podziękowanie!

W ten sposób First Order Bonus może wynieść aż 25%*

*Dodatkowe 10% prowizji dla polecającego oraz bonus 2+3% dla
up-line’ów są częścią limitowanej oferty promocyjnej.
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ZBUDUJ
POZYCJĘ
W S.I.N.C.
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To tutaj rozpoczyna się Twoja przygoda z SINC! Nie masz jeszcze dostępu do zysków z opłat
transakcyjnych, ale możesz szybko przejść na wyższe pozycje zbierając punkty PCV!

Zdobądź tę pozycję zbierając jedynie 18 PCV. Otrzymasz zyski z opłat transakcyjnych
w 1 portalu Ecosystem24 - TakeAway – serwisie, gdzie zamówisz jedzenie online.

Zbierz 88 PCV i otrzymuj zyski z opłat transakcyjnych w 2 dodatkowych portalach
w Ecosystem24 = łącznie 3!

Po zdobyciu minimum 488 PCV, otrzymasz zyski z opłat transakcyjnych
w kolejnych 8 portalach = łącznie 11, w tym GCCTravel24 – serwisu
z najlepszymi ofertami podróży!

Zbierz 1.888 PCV (i sprzedaj min. 1 zestaw Explore lub 3D GO!),
aby otrzymać zyski z opłat transakcyjnych w kolejnych 8 portalach
w Ecosystem24 = łącznie 19!

Zbierz 2.888 PCV (i sprzedaj min. 1 zestaw Pro Pack) i połącz min. 1
zweryfikowany punkt 3D Print Points, aby otrzymać zyski z opłat
transakcyjnych we wszystkich 24 portalach, w tym naszym TOP 5,
na czele z 3DPrintPoints.com!

Zbierz 6.888 PCV (i sprzedaj min. 2 zestawy Pro Pack).
Otrzymasz zyski z opłat transakcyjnych nie tylko we wszystkich
portalach skupionych w Ecosystem24, w tym 3DPrintPoints.com,
ale także zyski z opłat transakcyjnych we wszystkich
zewnętrznych portalach i sklepach!



PUNKTY
BINARY VOLUME

KIERUJ SWOIM ZESPOŁEM i zbieraj punkty Business
Customer Volume generowane w momencie zakupu naszych
produktów w Twojej strukturze poniżej Twojej pozycji –
bez względu na to, kto dokonał sprzedaży!

Punkty BCV oraz PCV przekładają się na punkty Binary
Volume, które:

 naliczają Binary Bonus wypłacany każdego tygodnia
 naliczają Matching Bonus – aby jeszcze bardziej zwiększyć 

Twoje przychody!
 określają Twój SALES RANK – dzięki któremu otrzymasz 

dodatkowe bonusy i nagrody 
 określają COMMUNITY BONUS – nagrodę dla zespołu

za pomoc w budowaniu pozycji SALES RANK lidera.

JAK TO DZIAŁA? 
[ 
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BINARY BONUS  

K W A L I F I K A C J A :

Aby otrzymać Binary Bonus, wystarczy zdobyć jedynie 200
punktów PCV w każdej odnodze twojej struktury
sprzedażowej. Prowizja ta generowana jest w chwili sprzedaży
produktów przez osoby znajdujące się niżej w strukturze
i oparta jest na wartości uzyskanych punktów BV (łączna
wartość PCV + BCV) naliczonych w dolnej oraz górnej
odnodze Twojej struktury.

W każdą niedzielę otrzymasz 20% punktów BV zebranych
w swojej słabszej odnodze bezpośrednio na Twoje konto
“Cash account”! (1 BV = 1 EUR)
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MATCHING BONUS  

K W A L I F I K A C J A :

Gdy zbierzesz 200 punktów PCV w każdej odnodze, uzyskasz
1-szy poziom Matching Bonus! W taki sam sposób aktywowany
jest również Twój Binary Bonus. Warunek ten musisz spełnić
tylko raz!

Matching Bonus to nic innego jak prowizja oparta o Binary
Bonus wygenerowany przez klientów, których samodzielnie
pozyskałeś (Level 1), klientów przez nich pozyskanych (Level 2),
klientów ich klientów, i tak dalej, aż do 7 poziomu!

Obliczanie bonusu odbywa się w tym samym czasie, w którym
naliczany jest Binary Bonus i działa na tych samych zasadach.
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SALES RANK BONUS 
PODEJMIESZ WYZWANIE? 

Twoje punkty Binary Volume (punkty PCV oraz BCV)
każdego tygodnia konwertowane są na Binary Bonus.
W kolejnym tygodniu saldo punktów zostaje wyrównane
(punkty BV określające bonus zostają odjęte z obu odnóg,
aby zapobiec ich ponownemu naliczeniu).

W jaki sposób określić, kto jest mistrzem sprzedaży
i jednocześnie potrafi zbudować najlepszy team? Twoje
punkty Binary Volume wygenerowane w słabszej
odnodze zostają zachowane, abyś mógł podziwiać swój
rozwój i otrzymać nagrodę za swoją pracę!

Wykres przedstawia strukturę Sales Rank wraz
z dodatkowymi zachętami – to jednorazowe wypłaty,
dzięki którym możemy jeszcze lepiej nagrodzić Twój trud!

[ 
li

s
to

p
a

d
 2

0
1

7
 ]

29



COMMUNITY 
BONUS 

Wiemy, że zbudowanie wysokiej pozycji wymaga ciężkiej pracy.
Wiemy również, że liderzy nie realizują swoich celów
w pojedynkę. To inni członkowie pomagają im dotrzeć na sam
szczyt. Jako społeczność wspieramy swoje działania i dzięki
temu potrafimy osiągać tak duże sukcesy!

Przedstawiamy Community Bonus – to styl, w jakim dziękujemy
Wam za wspólny wysiłek i pomoc, którą niesiecie
sobie nawzajem!

W chwili gdy lider osiągnie określony Sales Ranks, ośmioro
najbardziej aktywnych członków wnoszących wkład w jego
sukces znajdujących się na trzech poziomach jego/jej SINC
Teamu, otrzyma równy udział w Community Bonus!*

* Wypłata jednorazowa 
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LEGACY CASHBACK 

Dzieląc się, dbasz o innych! W The GCC Group naprawdę
dbamy o członków naszej społeczności – bardziej niż
jakakolwiek firma na świecie!

Przedstawiamy Legacy Cashback – nasz sposób na dzielenie się
jeszcze chętniej!

Zbierz minimum 18 punktów PCV w ciągu kolejnych 90 dni,
aby móc skorzystać z opcji Legacy Cashback!

Opcja Legacy Cashback upoważnia każdego członka
do otrzymywania cyklicznych przelewów pieniężnych
bezpośrednio na konto użytkownika, w ramach równych
udziałów określonych przez CEO The GCC Group.
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TRANSACTION 
FEE SHARING 
I BINARY MODEL 

 Transactions fees (opłaty transakcyjne) generowane
przez Ecosystem24 konwertowane są na punkty BCV

 Punkty Binary Customer Volume generowane przez każdy
portal istniejący w Ecosystem24 dzielone są pomiędzy
przyłączone do danych grup portali pozycje SINC

 System umożliwia pomnażanie punktów BCV kierując się
w górę struktury, a następnie oblicza i przyznaje wartość
końcową dla każdej pozycji

 W momencie wypłaty punkty BCV zostaną
przekonwertowane na Matching Bonus oraz Binary Bonus
lub w przypadku niezakwalifikowania się do otrzymania
bonusu w danym cyklu – zostaną przechowane na Twoim
koncie aż do momentu, w którym będziesz gotowy!
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DOBRY START
JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ? 

Odwiedź nasz sklep klikając w link otrzymany od Twojej osoby
polecającej i wybierz opcję, która najbardziej Ci odpowiada:

 Zostań naszym klientem – zakup jeden z naszych produktów
3D i rozpocznij swoją przygodę z drukiem przestrzennym!

 Już wybrałeś swój produkt? Masz szansę otrzymać e-voucher
zawierający GCC BEZPŁATNIE!

 Jesteś już naszym klientem? Zostań naszym Afiliatem!
– za jedyne 50 EUR możesz stać się częścią społeczności GCC!

Możesz również dołączyć bezpośrednio kupując zestaw
Affiliate Pack.
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Pamiętaj: 
Naszym członkiem 
możesz zostać 
tylko raz!
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TURBODOŁADOWANIE! 
OTRZYMAJ DARMOWY
e-voucher z GCC!

Z każdym zakupionym zestawem produktów 3D z naszej oferty
możesz otrzymać DARMOWY e-voucher z TheGCCcoin –
który umożliwi ci:

 otrzymanie zniżki na wybrany produkt w Ecosystem24 
 zebranie więcej GCC  na swoim portfelu!
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WYBIERZ PRODUKT i rozpocznij przygodę z drukiem 3D! 

Drukarka BQ Hephestos 2 
Kurs 3D subskrypcja
Modele 3D zestaw 4

20.000 GCC Darmowy e-VOUCHER

1.288 PCV 

Skaner Sense 3D 
Kurs 3D subskrypcja
Modele 3D zestaw 3

14.000 GCC Darmowy e-VOUCHER

888 PCV 
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Koszty transportu i cła nie są zawarte w cenie zestawu. Szczegóły oferty są dostępne pod adresem www.TheGCCgroup.com. 



3D Pen 3Doodler 2.0 
Kurs 3D subskrypcja
Modele 3D zestaw 2

2.500 GCC darmowy e-VOUCHER

238 PCV 

WYBIERZ PRODUKT i rozpocznij przygodę z drukiem 3D! 

Kurs 3D subskrypcja
Modele 3D zestaw 1

600 GCC darmowy e-VOUCHER

84 PCV 

Kurs 3D subskrypcja

150 GCC darmowy e-VOUCHER

18 PCV 
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Koszty transportu i cła nie są zawarte w cenie zestawu. Szczegóły oferty są dostępne pod adresem www.TheGCCgroup.com. 



838 EUR 

Pojedynczy bilet na spotkanie coachingowe
Bilet VIP na GCC Thailand Event Dinner 
Subskrypcja podręcznika 3D printing Education
e-voucher 3D Print Points 98 EUR
Zestaw drukowalnych modeli 3D
Pełna subskrypcja filmów szkoleniowych

Darmowy e-VOUCHER z TheGCCcoin’ami*

418 PCV

EDYCJA LIMITOWANA – OFERTA PROMOCYJNA! 

638 EUR 

Pojedynczy bilet na spotkanie coachingowe
Bilet na GCC Thailand Event Dinner 
Subskrypcja podręcznika 3D printing Education
e-voucher 3D Print Points 98 EUR 
Zestaw drukowalnych modeli 3D
Podstawowa subskrypcja filmów szkoleniowych

Darmowy e-VOUCHER z TheGCCcoin’ami*

288 PCV

338 EUR 

Pojedynczy bilet na spotkanie coachingowe
Bilet na GCC Thailand Event Dinner 
Subskrypcja podręcznika 3D printing Education
e-voucher 3D Print Points 48 EUR
Zestaw darmowych drukowalnych modeli 3D

Darmowy e-VOUCHER z TheGCCcoin’ami*

168 PCV

*Suma GCC dołączona do e-VOUCHERA zostaje pomniejszona każdego tygodnia. Szczegóły oferty są dostępne pod adresem www.TheGCCgroup.com
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NOWE ZESTAWY 3D GO! – OFERTA PROMOCYJNA! 

2.438 EUR 

Witbox Go! 3D Printer
filamenty 3 x 300 g
Subskrypcja podręcznika 3D printing Education
Voucher 3D Print Points o wartości 698 EUR 
Zestaw drukowalnych modeli 3D
Pełna subskrypcja filmów szkoleniowych

DARMOWY e-VOUCHER z TheGCCcoin’ami*

1.098 PCV

1.938 EUR 

Witbox Go! 3D Printer
filamenty 2 x 300 g
Subskrypcja podręcznika 3D printing Education
Voucher 3D Print Points o wartości 398 EUR 
Zestaw drukowalnych modeli 3D
Podstawowa subskrypcja filmów szkoleniowych

DARMOWY e-VOUCHER z TheGCCcoin’ami*

878 PCV

Koszty transportu oraz cła nie są zawarte w cenie zestawu. 
Suma GCC dołączona do e-VOUCHERA zostaje pomniejszona każdego tygodnia. Szczegóły oferty są dostępne pod adresem www.TheGCCgroup.com. 
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ZIELONE SERCE 
Utrzymanie naszej planety w dobrej
kondycji jest naszym priorytetem.
Dołożyliśmy starań, aby TheGCCcoin
oraz serwis 3D Print Points były
przyjazne środowisku!

W The GCC Grup dbamy o przyrodę. Umiejętnie łączymy
prowadzenie firmy oraz ochronę środowiska naturalnego
dzięki wynalezieniu unikatowej formuły.

Emisja dwutlenku węgla powstająca w czasie
wydobywania naszej kryptowaluty przez portfele
użytkowników jest neutralizowana dzięki transferowi kwot
o takiej samej wartości na nasze ZIELONE KONTO,
służące ochronie naszej planety!
Przekazujemy na nie aż 0,040% opłat transferowych
z obrotu TheGCCcoin w Ecosystemie24 oraz z przelewów
pomiędzy portfelami.
Rozwijając swoją sieć nie tylko zarabiasz, ale również
pomagasz nam minimalizować negatywne skutki globalnej
gospodarki na środowisko![ 
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The GCC 3D Group.com 
IDEA, KTÓRA MA PRZEWAGĘ

Rozwój i dywersyfikacja naszej firmy wymagały nowej odsłony.
Stworzyliśmy kompaktową witrynę, która ułatwia nawigację
w Ecosystem24 i naszych pozostałych serwisach.

Wejdź na: https://TheGCC3DGroup.com

odwiedź nas także tutaj:

 TheGCCGroup.com
 TheGCCcoin.com
 3DPrintPoints.com
 GCCTravel24.com
 3Dbay24.com
 TheGCCcoin.blogspot.com
 Facebook.com/TheGCCGroup
 Facebook.com/TheGCCcoin
 Twitter.com/TheGCCGroup_
 Twitter.com/TheGCCcoin
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EVERYTHING 
YOU CAN 
IMAGINE IS REAL!

Zawartość niniejszej publikacji może ulec zmianom 
bez wcześniejszego powiadomienia.

www.TheGCC3DGroup.com

www.3DPrintPoints.com

D o ł ą c z  d o  n a s !
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