
RoboFi mengembangkan platform DeFi dengan sangat efektif 
guna menghubungkan developer bot dan individu agar dapat 
memanfaatkan peluang trading dengan perlindungan data 
dan privasi yang terjamin.

Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, standarisasi 
akan transparansi, efisiensi, & keamanan dapat dioptimalkan.
Sekarang adalah waktu yang tepat bagi para trader dalam 
dunia keuangan untuk mengubah industri ini menjadi lebih 
menguntungkan.

BOT TRADING KRIPTO
KINI DI TANGAN ANDA

MARKETPLACE BOT TRADING KRIPTO
TERDESENTRALISASI PERTAMA DI DUNIA

Adalah memaksimalkan teknologi blockchain serta 
mengadaptasi prinsip DAO untuk menciptakan ekosistem 
yang aman dan tepercaya dalam industri keuangan.

Misi Kami
Yaitu menjadi platform DeFi pertama yang didukung bot 
DAO agar para pelaku industri keuangan mendapatkan 
keuntungan, namun tidak terbatas pada kripto, ekuitas 
maupun forex saja.

Visi Kami

Pengguna
•

•
•
•
•

Dikarenakan sifat market yang volatil, sehingga sering
menimbulkan kerugian.
Market beroperasi 24/7 sehingga sulit diawasi.
Sulit menemukan bot trading kripto institusional.
Bot yang tersedia di market tidak ramah pengguna.
Kurangnya keamanan dan transparansi.

Developer Bot
•
•
•

•
•

Masalah penggalangan dana/Crowdfunding.
Keterbatasan sumber pendanaan.
Sulit dalam membuktikan kinerja dan efisiensi bot 
trading.
Masalah penghitungan pembayaran Laba/Rugi.
Masalah privasi dan kekayaan intelektual.

TANTANGAN DALAM TRADING

SOLUSI
MENGHUBUNGKAN DEVELOPER BOT & PENGGUNA MELALUI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN

RoboFi
Ecosystem

RoboFi Earn

RoboFi Liquidity Pool

RoboFi ExchangeRoboFi Lending

RoboFi Bot StoreRoboFi Treasury

Pengguna Developer Bot

IBO

Fitur Utama
•

•

•

•

Platform DeFi yang transparan dan 
dapat diakses developer bot serta 
pengguna.
Manfaatkan teknologi blockchain
untuk melakukan audit transaksi
dengan smart contract.
IBO bagi developer bot untuk crowd-
funding/ memperoleh modal bagi 
bot yang di kembangkan.
Peluang bagi pengguna yang ingin
mengembangkan aset digital dan
memaksimalkan keuntungan.

Bot Otonom & Terdesentralisasi



EKOSISTEM ROBOFI
DIDUKUNG TOKEN VICS

STAKE

Pengguna dapat
melakukan staking &
hasilkan keuntungan 

sebagai passive income

PAY

Beli bot & sinyal trading
melalui marketplace

RoboFi

IBO

Pengguna / User dapat
ikut berpartisipasi dan
membeli Kepemiikan

saham pengelolaan bot

LUCKY DRAW

Berpartisipasi di
RoboFi Games

EARN/PAYOUT

Developer bot dapat
menggunakan VICS

sebagai alat  pembayaran 
kepada user dan 

penghasilan keuntungan

276M - Fair Launch (46%)
132M - Liquidity mining/staking/pembayaran 

reward bot bagi pengguna 
120M - Reward untuk Developer Bot

23.8M - Listing di PancakeSwap 
30K - IDO 

100K - Airdrop dan Commmunity Contest

42M - Partner (7%)
Partner listing exchange, mitra strategis.

(Syarat & ketentuan berlaku)
120M - Perusahaan/Tim (20%)

Terkunci di smart contract dengan periode vesting.

162M - Private Sale (27%)
Terkunci di smart contract dengan periode vesting

TOKENOMI

KUNJUNGI LAMAN WEB ROBOFI

FOLLOW SOSIAL MEDIA ROBOFI

www.robofi.io

600,000,000
TOTAL CIRCULATING SUPPLY

TOTAL PENJUALAN TOKEN

Trading melalui exchange terdesen-
tralisasi seperti Uniswap dan 
PancakeSwap.

DEX DABots
Trading melalui exchange tersen-
tralisasi seperti Binance, Kucoin dan 
market equity / Forex (segera).

CEX DABots
Menyediakan liquidity pool dari
AMM-DEX untuk hasilkan komisi
trading. Juga keuntungan yield
farming pada liquidity pool tertentu.

Farming DABots

3 JENIS DABOTS DI EKOSISTEM ROBOFI

PRIVATE ROUND PERTAMA

$ 5,000,000
PRIVATE ROUND KEDUA

$ 6,930,000
PRIVATE ROUND

$ 1,094,375
PRASALE UNTUK WHITELIST/

IDO PERTAMA

HABIS TERJUAL HABIS TERJUAL DITUTUP DITUTUP
$ 30,672

Contract Address 
0x9bcab88763c33a95e73bc6dcf80fcf27a77090b2

BELI DI PANCAKESWAP


