






Streakk - Odblokowanie 
Potencjału Twoich 

Krypto






Obecny Stan Rynku 
Krypto
Pomimo faktu, że rynek kryptowalut osiągnął już biliony dolarów w kapitalizacji rynkowej - i 
wciąż rośnie wykładniczo - wciąż tylko zarysowaliśmy powierzchni tego, co kryptowaluty są 
w stanie osiągnąć. Większość posiadaczy portfeli kryptowalutowych kupuje wiele 
kryptowalut, ale w rzeczywistości nie zarabia nic na swoich zasobach.

Zamiast zmaksymalizować użyteczność i potencjał zarobkowy swoich inwestycji w 
kryptowaluty, jedynie trzymają je na kontach scentralizowanych giełd kryptowalutowych, 
takich jak Binance, Kucoin i Coinbase, a także w portfelach takich jak Trust, Exodus i Token 
Pocket.


Całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut, 2017-2025, w bilionach 

CAGR, 2017-25, Procenty Inne kryptowaluty Kryptowaluty aktywowe















Obecne Wyzwania 
Przestrzeni Krypto

Ogromne, Bezczynne Środki Brak Zaufania

Brak Dostępności Brak Wiedzy Technicznej

Ponad 1 bilion dolarów w kryptowalutach siedzi 
bezczynnie na scentralizowanych kontach 
giełdowych lub w portfelach - przy czym 
przewiduje się, że wartość tych aktywów 
wzrośnie o ponad oszałamiające 5 bilionów 
dolarów do 2025 roku. Jednak podczas gdy 
inwestorzy obserwują, jak wartość ich portfeli 
rośnie lub maleje każdego dnia, nie udaje im się 
sprawić, by ich kryptowaluty pracowały dla 
nich. W konsekwencji marnują ogromną szansę 
n a w y k o r z y s t a n i e s w o i c h w y s o c e 
wartościowych aktywów do pracy dla nich w 
krótkim okresie - i jeszcze więcej kryptowalut, 
gdy czekają na długoterminowe zyski.

Scent ra l i zowane g ie łdy konsekwentn ie 
pokazywały, że nie można im ufać w kwestii 
opieki nad kryptowalutami swoich użytkowników. 
W rezultacie staking kryptowalut na tych 
platformach idzie w parze z ryzykiem zhakowania 
ich konta - i utraty całego portfela. W obecnej 
sytuacji giełdy kryptowalutowe uzyskują pełną 
kontrolę nad funduszami swoich użytkowników, a 
oni nie mają innego wyjścia niż im zaufać.

Aby stakingować swoje kryptowaluty na obecnej 
generacji scentralizowanych giełdach lub 
platformach, użytkownicy muszą poddać się 
okresowi blokady. Okres ten może wynosić od 
dni do miesięcy, a w niektórych przypadkach 
nawet lat. Podczas gdy ich fundusze są 
zamrożone w ten sposób, użytkownicy nie mogą 
czerpać zysków z trendów rynkowych, 
inwestować w inne pojawiające się możliwości, a 
nawet po prostu upłynnić swojej pozycji.

Staking kryptowalut na zdecentralizowanych 
platformach może być mądrzejszy i bardziej 
opłacalny w długim okresie, ale wielu posiadaczy 
kryptowalut nie ma technicznych możliwości, aby 
to zrobić. W związku z tym, wielu użytkowników 
decyduje się na scentralizowane platformy 
stakingowe ponieważ jest to łatwiejszy wybór, a 
zdecentralizowane stakowanie nadal walczy o 
popularność.















Misja Streakk
Misją Streakk jest kształtowanie przyszłości


finansów poprzez maksymalizację potencjału

kryptowalut. Chcemy, abyś zarabiał


odsetki od swoich udziałów w kryptowalutach 
bez konieczności rezygnacji z władzy nad 

własnymi środkami - w

najprostszy możliwy sposób.

Streakk - zacznij zarabiać więcej krypto 
DZIŚ - pod kontrolą i z pełnym spokojem!















Dlaczego Streakk?

Stabilny Dochód Pasywny Bezpiecznie 

Innowacyjnie Łatwo

Doświadczony Zespół Ponad 40 Zaufanych Walidatorów

Rozwijaj swoje portfolio kryptowalut dzięki 
co tygodn iowym pasywne nag rody za 
stakowanie z ponad 20 kryptowalut i tokenów.

Streakk jest prawdziwie zdecentralizowany, co 
daje bezpieczną platformę do powiększania 
swojego portfela kryptowalut.

Zaawansowana technologia Node Infrastructure 
Technology (INC) firmy Streakk zapewnia 
innowacyjny sposób na czerpanie zysków ze 
swoich środków kryptowalutowych.

Nie jest wymagana żadna wiedza techniczna. 
Wystarczy trzymać kryptowaluty w portfelu i 
zarabiaj do 30% odsetek rocznie.

Uznany i wielokrotnie nagradzany zespół 
Streakk posiada wieloletnie doświadczenie w 
tworzeniu innowacyjnych rozwiązań cyfrowych i 
zarządzaniu projektami na dużą skalę. 

Streakk współpracuje z ponad 40 zaufanymi i 
zweryfikowanymi walidatorami, którzy generują 
pasywne nagrody kryptowalutowe.












Portfel Streakk

Przechowój Krypto

Zarabiaj Krypto

Portfel Streakk umożliwia zarabianie odsetek od ponad 20 różnych kryptowalut - wszystko bez 
oddawania pieczy nad swoimi środkami.

Intuicyjny i łatwy w użyciu portfel Streakk jest przeznaczony 
do przechowywania wielu kryptowalut, w tym Bitcoin, 
Ethereum, BNB, Tron i wielu innych. Jeszcze lepiej, nasz 
zespół programistów jest zaangażowany w rozszerzanie 
funkcjonalności Streakk Wallet poprzez konsekwentne 
dodawanie kompatybilności z nowymi sieciami blockchain. 
Celem Streakk jest bycie liderem w branży portfeli 
kryptowalutowych - pierwszym, o którym myś lą 
użytkownicy wchodząc w świat blockchainów i kryptowalut.

Portfel Streakk's wyróżnia się jako najbardziej 
zaawansowany portfel, z którym można zarabiać na 
kryptowalutach. Streakk zintegrował wiele walidatorów, lub 
weryfikatorów blockchain, wewnątrz samego portfela, 
dzięki czemu zarabiasz odsetki od swojej kryptowaluty bez 
konieczności przekazywania opieki nad swoich środków.


Zamiast tego, po prostu delegujesz swoją kryptowalutę do 
walidatorów, którzy w zamian dzielą się z Tobą wszelkimi 
opłatami za transakcje. W rezultacie zachowujesz pełną 
kontrolę nad swoimi funduszami i możesz je swobodnie 
delegować lub wycofać je - w dowolnym momencie.






 

Zintegrowany Klaster 
Węzłów Streakk (INC)
Zdecentralizowane, sieci blockchain peer-to-peer składają się z komputerów znanych jako węzły. Bez 
centralnego organu odpowiedzialnego za blockchain, to węzły są odpowiedzialne za przechowywanie 
danych w ramach blockchain, tj. historia każdej transakcji, która występuje na blockchain i stan konta 
każdego posiadacza portfela. Obowiązkiem każdego węzła jest również aktualizowanie swojej wersji 
blockchaina, gdy tylko pojawią się nowe dane, tj. gdy dokonywane są nowe transakcje - ale dane te 
muszą być najpierw zatwierdzone.


Ponownie, bez centralnego organu, sieć blockchain polega na dużej podsekcji specjalnych węzłów do 
weryfikacji transakcji. W sieciach blockchain Proof of Stake (POS), takich jak Polkadot, Solana, 
Avalanche i Cardano, te węzły są znane jako walidatorzy. Kiedy walidator zweryfikuje grupę transakcji w 
ramach bloku i doda go do końca blockchaina, są nagradzani nową kryptowalutą, w procesie znanym 
jako minting.


Jednak, aby zapewnić, że walidatorzy działają etycznie i nie autoryzują oszukańczych transakcji, są 
zobowiązani do zablokowania pewnej ilości kryptowaluty w sieci blockchain. Proces ten nazywa się 
Stakingiem i uprawnia walidatora do zatwierdzania nowych transakcji i zarabiania nowo utworzonej 
kryptowaluty poprzez proces mintingu. Jeśli walidator przejdzie do autoryzacji nieważnej transakcji, 
ryzykuje utratę części lub całości kryptowaluty, którą stakinguje, co jest znane jako slashing.

Rewolucyjna technologia Zintegrowanych Klastrów Węzłów Streakk  (INC) bierze tę sieć walidatorów i 
integruje je w jednym portfelu kryptowalutowym. W rezultacie Streakk nie jest zmuszony do uzależnienia 
się od jednego walidatora. Streakk uruchamia również własny węzeł walidacyjny, aby zdobyć nagrody za 
blok, jednocześnie obniżając ryzyko slashingu. Technologia ta deleguje kryptowaluty tylko do 
walidatorów zapewniających najwyższe nagrody. Innowacyjne rozwiązanie INC firmy Streakk oznacza, 
że jej członkowie mogą zarabiać hojne odsetki poprzez staking kryptowalut w swoich portfelach bez 
przekazywania kontroli nad swoimi funduszami.



 

Co Czyni INC Streakk 
Tak Wyjątkowym?

Prawdziwa Decentralizacja Brak Blokady

Super Proste Wyższa Stopa Zwrotu

Streakk mocno wierzy w zasadę "Twoje 
klucze, Twoje krypto" - i dlatego nigdy nie 
przejmuje opieki nad Twoimi środkami. 
M o że s z w ięc s t a k i n g o w ać s w o j e 
kryptowaluty z większą pewnością , 
elastycznością i spokojem  umysłu.

I N C S t re a k k z a p e w n i a c z ło n k o m 
e l a s t y c z n ość w d e l e g o w a n i u l u b 
wycofywaniu swoich funduszy w dowolnym 
momencie. Możesz zarabiać kryptowaluty 
za czas, w którym stakingujesz swoje 
kryptowaluty.

Członkowie nie potrzebują żadnej wiedzy 
technicznej , po prostu posiadanie 
kryptowalut w portfelu zarabia na nich 
pasywne nagrody za staking.

Technologia INC Streakk gwarantuje, że 
kryptowaluta członka jest przekazywana 
tylko do Walidatorów zapewniających 
najlepsze nagrody, co skutkuje wyższym 
zwrotem z inwestycji z posiadanych 
kryptowalut.



 

Klaster Węzłów 
Wewnątrz Portfela Streakk

Zintegrowaliśmy klaster węzłów w ramach portfela Streakk, aby zarabiać na odsetkach od Twoich 
kryptowalutach łatwiej niż kiedykolwiek.

Po prostu trzymaj kryptowaluty w Portfelu Streakk, a nasz algorytm napędzany sztuczną 
inteligencją automatycznie deleguje je do walidatora oferującego najlepsze nagrody za staking. W 
przypadku, gdy kryptowaluta jest delegowana do walidatora, który upada - lub jeśli inny walidator 
oferuje wyższe zyski, kryptowaluta zostanie automatycznie delegowana do lukratywnego 
walidatora. 

KLIENT STREAKK

Portfel Streakk

TRZYMAJ 
TOKENY

OTRZYMANIE PROWIZJI

PRODUKTY

AUTO DELEGACJA

O T R Z Y M A N I E 

NAGRÓD
Nagrody



 
Inteligentna Płynność (SLS)

Każda sieć POS blockchain ma inne zasady dotyczące okresów blokady. W tym okresie tokeny 
użytkownika są zablokowane w inteligentnym kontrakcie na blockchainie, uniemożliwiając mu dostęp do 
swoich stakowanych aktywów. Tworzy to nowy scenariusz zwany ryzykiem blokady, który odnosi się do 
kosztów alternatywnych użytkowników, którzy nie są w stanie realokować lub upłynnić swoich aktywów 
zgodnie ze zmianami na rynku kryptowalut. Możliwość stakingu przez użytkownika swoich aktywów 
kryptowalutowych bez okresu blokady byłaby sposobem na złagodzenie ryzyka blokady. To właśnie tutaj 
w grę wchodzi Inteligentna Płynność (SLS) firmy Streakk.


SLS Streakk rozwiązuje problem płynności rutynowo napotykany przez sieci blockchain na dwa sposoby:


	 1. Wewnętrzna Pula Płynności - Streakk wypłaca swoim członkom nagrody węzłów co tydzień. 	
	 Każdy członek, który stakinguje swoje kryptowaluty od poniedziałku 00:01 UTC do niedzieli 23:59 	
	 UTC, otrzymuje swoje nagrody za staking w następną środę. Aby jednak kwalifikować się do 	 	
	 nagrody za ten tydzień, muszą oni stakingować środki przez cały tydzień. Z drugiej strony, ci 	 	
	 członkowie, którzy zastakingują swoje środki w środku tygodnia, zaczną zbierać nagrody dopiero 	
	 w następnym tygodniu. W międzyczasie członkowie, którzy wycofują swoje stakingowane 	 	
	 fundusze, tracą nagrody za ten tydzień. W takich przypadkach, gdy członkowie stakingują lub 	 	
	 wycofują środki w połowie tygodnia, Streakk przenosi ich nagrody do puli płynności wewnętrznej.


	 2. Dostawcy Płynności - Jako zabezpieczenie dla zaspokojenia zapotrzebowania sieci na 	 	
	 płynność, Streakk zatrudnił dostawców płynności (instytucje finansowe, giełdy), którzy mogą 	 	
	 zapewnić płynność po niskiej stopie procentowej. Ta ewentualność gwarantuje, że Streakk nigdy 	
	 nie straci płynności i może nadal konsekwentnie ograniczać ryzyko blokad dla członków.



 

Ograniczanie Ryzyka
Streakk opracował cztery warstwy ograniczania ryzyka, aby zarówno chronić naszych członków przed 
utratą środków funduszy i zmaksymalizować ich rentowność.

Sieci blockchain POS, takie jak Cardano, Solana, a wkrótce Ethereum i Solana 
polegają w dużej mierze na uczestnictwie w sieci i integralności walidatorów. 
Streakk nie jest zależny tylko od zewnętrznych walidatorów i zamiast tego 
uruchamia własny węzeł walidacyjny, jak również do zarabiania nagród blokowych 
dla członków. Poprzez zapewnienie różnorodności regionów i centrów danych i 

Streakk stosuje protokoły monitorowania przez człowieka i wspomagane przez AI, 
przez całą dobę, aby uniknąć przestojów. Jeśli walidator ulegnie awarii, INC Streakk 
automatycznie deleguje kryptowaluty do innego walidatora.


Dzięki naszym inżynierom rozmieszczonym na całym świecie, Streakk wdraża 
specyficzne dla protokołu strategie failover, aby wyeliminować ryzyko podwójnego 
podpisu, jak również hotspare i w pełni zsynchronizowane węzły zapasowe w celu 

Streakk posiada ręczne zabezpieczenia na wypadek awarii, dzięki naszemu wysoce 
doświadczonemu i kompetentnemu zespołowi, aby jeszcze bardziej wyeliminować 
ryzyko podwójnego podpisu. Dzięki Streakk automatycznie obsługuje to wszystko 
za Ciebie, nie musisz się martwić o pozostawanie w trybie online, synchronizacji i 
aktualizacji , możesz zarządzać innymi aspektami swoich inwestycji 
kryptowalutowych zamiast tego.

Jeśli slashing wystąpi z powodu awarii węzła, Twoja kryptowaluta jest natychmiast 
automatycznie delegowana do innego aktywnego walidatora.

Zaufane i Bezpieczne Węzły Walidacyjne

Rozbudowany Monitoring

Zabezpieczenia Przed Awariami

Zabezpieczenie Przed Slashingiem



 

Porozmawiajmy  
o Technologii…

Sprzęt Klasy 
Korporacyjnej

Architektura Serwerowa 
Wysokiej Wydajności

Automatyczne Wypłaty Pełna Transparentność

Wysoce Wykwalifikowany 

Streak wykorzystuje rozwiązania 
sprzętowe klasy korporacyjnej do obsługi 

węzłów w najbardziej popularnych, i 
dochodowych, sieciach blockchain.

Wysokowydajne serwery Streak, kanały 
szerokopasmowe i zaawansowana topologia 

sieci pozwalają na osiągnięcie 
oszałamiającego 99,95% czasu pracy i 

szybkie generowanie bloków.

Wszystkie wypłaty są obliczane i 
przetwarzane automatycznie, więc twoje 
nagrody są wysyłane automatycznie co 

tydzień.

Silne zaangażowanie Streakk w przejrzystość i 
decentralizację sprawia, że wszystkie nasze 

operacje i transakcje są w pełni przejrzyste dla 
każdego poprzez eksploratory blockchain.

Zespół stojący za Streakk jest załadowany dekadami doświadczenia i 
specjalistycznych umiejętności technicznych. To nie tylko zapewnia płynną 

codzienną funkcjonalność, ale także zdolność do konsekwentnego dodawania 
funkcjonalności do naszego portfela i umożliwienia naszym członkom 

maksymalizacji zwrotów z inwestycji w kryptowaluty.



 

Krajobraz Konkurencyjny

Technologia INC Streakk stawia najbardziej zaawansowaną na świecie infrastrukturę węzłów w rękach 
swoich członków. W rezultacie oferuje im doskonałe rozwiązanie, aby zmaksymalizować zwrot z ich 
inwestycji w kryptowaluty - wszystko przy zachowaniu 100% kontroli nad nimi.

Porównanie infrastruktury węzłów firmy Streakk z infrastrukturą węzłów firmy Trust Wallet.

Delegowanie Funduszy

Automatyczna Delegacja

Kontrola Nad Funduszami

Zyskowność

Proces

Pojedynczy Walidator

Mniej

Manualny

Nie

Nie

Klaster Walidatorów

Więcej

Automatyczny

Tak

Tak



 

Streakk: 3. Generacja 
Sieci Blockchain

Streakk działa na zastrzeżonym algorytmie konsensusu, który wykorzystuje połączenie Proof of Stake 
(POS) i Simple Time Protocol (STP). Jak wyszczególniono powyżej, POS wymaga od walidatorów 
stakingu określonej kwoty kryptowaluty danej sieci, aby otrzymać prawo do zatwierdzania transakcji w 
sieci. W zamian za to otrzymują nagrody w postaci nowo wybitej kryptowaluty, za swoje wysiłki.

STP działa na zasadzie weryfikowalnego zegara. Włącza do blockchaina zegar, który weryfikuje czas 
upływający między dwoma zdarzeniami. Zmniejsza to obciążenie walidatorów podłączonych do sieci. 
W rezultacie walidatorzy w sieci znają znacznik czasu zdarzeń i nie muszą sprawdzać z wszystkimi 
dostępnymi walidatorami tam i z powrotem, aby zarejestrować transakcję. Umożliwia to szybkie 
sekwencjonowanie bloków.


POS + STP = Niezwykle Szybkie Transakcje Blockchain

Dane istnieją w określonym czasie



 

Najszybszy i Jedyny 
Blockchain Dla Finansów

Streakk buduje sieć blockchain trzeciej generacji z niską i przewidywalną opłatą w wysokości zaledwie 
0,0001 USD za transakcję. Przy kosztach transakcji będących jedną z głównych przeszkód dla rządów, 
dużych korporacji i banków centralnych, które chcą wdrożyć blockchain na dużą skalę, Streakk oferuje 
super szybkie i bezpieczne rozwiązanie. To nie tylko czyni Streakk najszybszym blockchainem, ale 
jedynym Blockchainem skoncentrowany na transakcjach finansowych.


TRANSAKCJE NA 
SEKUNDĘ

PRZECIĘTNA OPŁATA

POTWIERDZENIE 
TRANSAKCJI

ZUŻYCIE ENERGII NA 
TRANSAKCJĘ

SKALOWALNOŚĆ

1. GENERACJA 2. GENERACJA

BITCOIN

BTC

ETHEREUM

ETH

3+ 
TPS

12+ 
TPS

$19,26 
USD*


$14,71 
USD*

10 - 60 
MINUT

10 - 20 
SEKUND

885+ 
KWH

102+ 
KWH

NISKA ŚREDNIA

3. GENERACJA

STREAKK

STKK

100 000+ 
TPS

$0,0001 
USD*

2 - 4 
SEKUND

0,00012 
KWH

BARDZO WYSOKA

*Średnie opłaty sieci maj 2021 r.



 

Zastosowania

STABLECOINY KRYPTOWALUTY

CYFROWE WALUTY BANKÓW 
CENTRALNYCH (CBDC) STAKING BEZ BLOKAD

Wdróż stablecoiny na Streakk, aby 
uczynić je bardziej opłacalnymi dla 
mniejszych transakcje blockchain

Streakk pomaga zmaksymalizować 
potencjał kryptowalut poprzez nadanie 

im większej codziennej użyteczności.

Dzięki przewidywalnym opłatom i 
czasom transakcji, Streakk jest idealnym 
wyborem dla CBDC.

Streakk buduje most w obrębie 
ekosystemu kryptowalut i pozwala 

członkom zarabiać na swoich 
kryptowalutach bez rezygnacji z opieki 

nad swoimi funduszami.



 
Dodaj Skrzydeł Swoim Krypto

Wykorzystuj 
Węzły Do 

Zdobywania 
Większych 
Zwrotów

Zarabiaj na 20+ 
Blockchainach

Zarabiaj 
Krypto bez Utraty 

Kontroli Nad 
Swoimi Środkami

Zwiększaj Swoje 
Zyski

Prawdziwie 
Zdecentralizowane

BTC ETH USDT BNB

ADA DOT STKK MATIC



 

Ekonomia Tokena

Zespół - 15%

Nagrody z Bloków - 50%

Sprzedaż Publiczna - 10%

Sprzedaż Prywatna - 5%

Wzrost Ekosystemu i 
Marketing - 10%

Fundacja - 10%

• Tokeny zespołu są zablokowane na 3 lata i będą realizowane od III kwartału 2025 r.

• Nagrody blokowe są odkładane na bok, aby nagrodzić posiadaczy tokenów

• Prywatna sprzedaż 5 mln tokenów - maj 2022 r.

• Publiczna sprzedaż 10 mln tokenów - czerwiec 2022 r.

• Tokeny przechowywane w funduszu fundacji mają służyć jako "ostatnia deska ratunku" w 

przypadku, gdy sieć potrzebuje środków na rozwiązanie konkretnego problemu, a inne źródło 
finansowania (np. Nagrody Blokowe) nie jest dostępne.




 

Mapa Drogowa Projektu

2019 - 2020

2021

Lipiec 2022

2023

Q1 - Q2 2022

Q3 - Q4 2022

2024

- Zbudowanie wewnętrznej infrastruktury dla 
węzłów Top 5 w wielu lokalizacjach w celu 
zminimalizowania ryzyka związanego ze 
slashingiem


- Partnerstwo z wieloma walidatorami, aby 
być częścią Zintegrowanego Klastra 
Węzłów (INC)


- Uruchomienie i testowanie Zintegrowanego 
Klastra Węzłów (INC) dla zespołów 
wewnętrznych


- Wersja alfa portfela Streakk z 
zintegrowanymi sieciami blockchain i UI/UX

- Faza 1 wydania portfela Streakk (pozwoli 
członkom na wysyłanie, otrzymywanie lub 
HODL wielu kryptowalut)


- Rozpoczęcie mechanizmu Odkupu i 
Spalania

- Wiele węzłów blockchain do obsługi 20 
największych coinów


- Handel na wielu giełdach

- Wydanie wersji alfa i beta Streakk 

blockchain

Stworzenie koncepcji Streakk & 
zaangażowanie największych talentów do 
stworzenia silnego fundamentu

- Udostępnienie publicznej strony 
internetowej


- Publikacja whitepaperu

- Sprzedaż prywatna i pierwsza oferta 

giełdowa

- Faza 2 Portfela z uruchomieniem 
infrastruktury węzłów (pozwoli członkom 
zarabiać na kryptowalutach bez oddawania 
opieki)


- Integracja wielu węzłów blockchain w celu 
rozszerzenia oferty


- Kampanie online i offline oraz partnerstwa 
strategiczne w celu zwiększenia 
społeczności Streakk

- Udostępnienie publicznego blockchaina

- Umożliwienie członkom zakładania 

własnych węzłów walidacyjnych Streakk.

- Umożliwienie organizacjom, 

kryptowalutom, bankom centralnym 
budowania na blockchainie Streakk


- Rozbudowa blockchaina Streakk



 Poznaj Zespół Streakk

Suki Chen jest pasjonatem technologii Blockchain, sztuki i 
inwestycji. Doradzał i pomagał w uruchomieniu 5 udanych 
projektów Blockchain i pomógł im zebrać ponad 600 
milionów dolarów.


Brał udział w licznych radach doradczych i dyskusjach na 
poziomie G, w przedsiębiorstwach państwowych i 
niektórych największych korporacjach konglomeratowych w 
zakresie wdrażania technologii Blockchain.


Suki Chen założył również szereg firm i ośrodków 
edukacyjnych w Azji Południowo-Wschodniej. Był 
współwłaścicielem Hotelu De La Paix w Kambodży. Założył 
Stellar Agency, wielokrotnie nagradzaną agencję która 
przeszkoliła 10 000+ konsultantów finansowych, 
menedżerów i dyrektorów w 16 krajach.


Suki Chen podróżowała po Azji Południowo-Wschodniej 
aby mówić i wykładać na różne tematy, takie jak 
Przywództwo, rozwój biznesu oraz zdrowie psychiczne.


Jako zapalony kolekcjoner sztuki, Suki prowadzi również 
internetową galerię sztuki

Założyciel



 Poznaj Zespół Streakk

Senior Architekt Blockchain Dyrektor Marketingu 

i Komunikacji

Developer Full Stack

Specjalistka ds. Mediów 
Społecznościowych

Developer Blockchain Developer Full Stack 

i Blockchain

Senior Developer Aplikacji Strategiczne Współprace 

i Sojusze



NIE TYLKO KUPUJ 
KRYPTO 

ZARABIAJ JE


