




A evolução do dinheiro







O que faz uma
criptomoeda 
ter valor?

Escassez

Usabilidade



Por que isso não é moda? Porque é uma tendência! 

https://br.financas.yahoo.com/noticias/valor-total-transa%C3%A7%C3%B5es-com-bitcoin-181443480.html

https://cointimes.com.br/fmi-reconhece-bitcoin-como-reserva-de-valor/

https://exame-com.cdn.ampprojeccriptomoedas-sao-parte-de-um-movimento-irreversivel-de-tokenizacao-da-econo
mia-diz-presidente-do-bct.org/c/s/exame.com/future-of-money//amp/

https://www.infomoney.com.br/mercados/3-anos-apos-regulacao-mercado-brasileiro-soma-21-fundos-de-criptom
oedas-e-r-27-bi-conheca-as-opcoes/

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/11/campos-neto-criptomoedas-tem-mais-demanda-como-invest
imento.ghtml

https://br.financas.yahoo.com/noticias/valor-total-transa%C3%A7%C3%B5es-com-bitcoin-181443480.html
https://cointimes.com.br/fmi-reconhece-bitcoin-como-reserva-de-valor/
https://www.infomoney.com.br/mercados/3-anos-apos-regulacao-mercado-brasileiro-soma-21-fundos-de-criptomoedas-e-r-27-bi-conheca-as-opcoes/
https://www.infomoney.com.br/mercados/3-anos-apos-regulacao-mercado-brasileiro-soma-21-fundos-de-criptomoedas-e-r-27-bi-conheca-as-opcoes/
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/11/campos-neto-criptomoedas-tem-mais-demanda-como-investimento.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/11/campos-neto-criptomoedas-tem-mais-demanda-como-investimento.ghtml


https://cointelegraph.com.br/news/central-bank-of-brazil-officially-recognizes-bitcoin-and-cryptocurrencies-as-a-means-of-payment

https://cointelegraph.com.br/news/central-bank-of-brazil-officially-recognizes-bitcoin-and-cryptocurrencies-as-a-means-of-payment


https://exame.com/future-of-money/deputados-aprovam-projeto-de-lei-que-regulamenta-as-criptomoedas-no-brasil/

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/04/26/senado-aprova-mercado-de-criptomoedas-com-incentivo-para-energia-renovavel



O que fazer com essas criptos?

Que Mercado está preparado para esses Brasileiros?

Como oferecer usabilidade para esse Mercado bilionário?

     .



Kahsh, um ecossistema completo!



lojistas

serviços

consumidoresVarejo

Economia circulante, 
usabilidade infinita!



Kahsh, somos um
ecossistema completo!
        Kahsh é uma criptomoeda criada para ser utilizada como 

meio de pagamentos de bens e serviços no mundo inteiro.

        Kahsh oferece aos usuários, tanto sellers como consumidores 

finais, uma maneira segura, rápida e barata de realizar 

transações. Ela se concentra em fornecer às empresas e 

consumidores a liberdade de enviar ou receber fundos com 

segurança em qualquer lugar do mundo, sem limitações e 

com toda privacidade.

         A Kahsh não se limita a um meio de pagamento eficiente e 

seguro focado no varejo. É também um ecossistema completo 

pensado para facilitar e acompanhar a evolução na forma com 

que as pessoas transacionam dinheiro.

PRIVACIDADE
E CONFIANÇA

COM TAXAS
INCRIVELMENTE BAIXAS

TRANSAÇÕES
INSTANTÂNEAS
E SEGURAS

ECOSSISTEMA COMPLETO
QUE RETORNA SEUS
GANHOS AOS USUÁRIOS



Kahsh é a representação digital de valor, e faz 

parte da nova geração de soluções em 

blockchain, contratos inteligentes e 

criptomoedas. 

Tudo isso é possível graças à tecnologia utilizada 

em seu ecossistema que, além de prover 

segurança e altíssima rapidez de transações, 

nossas aplicações promovem uma forma simples e 

eficiente de adquirir, comprar e pagar com 

criptomoedas trazendo inúmeras recompensas e 

benefícios para usuários e lojistas.

Queremos sua empresa em nosso ecossistema! 

Venha fazer parte deste momento.

Nosso convite é para que, diversas empresas 

forneçam seus produtos e serviços, assim, milhares 

de consumidores utilizarão a Kahsh. A empresa 

oferece o benefício para o cliente, ele pagará com 

suas criptomoedas e o lojista terá a liquidez 

imediata para converter os valores.

A solução



lojistas consumidores

Formas de participação:

Adquira suas criptomoedas que estarão valorizando 

sempre que aumentar a sua utilização, pela 

escassez, divulgação nas mídias digitais, canais de 

TV e anúncios em jornais. Procure nossa equipe 

especializada para participar de ações 

promocionais e lotes especiais. Você também 

pode se tornar um Cotista Seller, saiba dos 

benefícios e sejam bem-vindos.

Seja pioneiro no seu segmento, faremos o convite 

para centenas de grandes Players de várias áreas 

para a participação e aceitação da Kahsh. Dentro 

da nossa plataforma, milhares de clientes serão 

levados ao seu link de vendas com intuito de 

usabilidade e descontos ou benefícios que o lojista 

concederá. Destaque-se dos seus concorrentes e 

venha ser Kahsh também.



Nosso ecossistema foi estrategicamente 

criado para trazer uma solução completa 

para os problemas encontrados no mercado.



Kahsh Labs é uma empresa de 

soluções tecnológicas que desenvolve 

ferramentas para o mercado através de 

inovação e blockchain, tais como: 

tokenização, aplicações comerciais para 

o metaverso, NFT, finanças 

descentralizadas, dentre outras.



Kahsh Exchange é uma plataforma 

de negociação de criptomoedas que 

tem sua própria cripto e nela você 

pode comprar Bitcoin, Ethereum, 

BNB (Binance), Kahsh e Real. E com 

suas Kahshs você pode comprar uma 

infinidade de produtos com desconto.



Kahsh Store é o primeiro 

marketplace com pagamentos em 

criptomoedas, onde você compra 

produtos de todo o mundo com 

desconto e muita praticidade. 



KahshPay é uma plataforma inovadora 

de meios de pagamento que permite 

utilizar criptoativos para compra e 

venda de bens e serviços. 

Na KahshPay o seu dinheiro vale mais!



A Kahsh Academy é uma plataforma 

digital de educação com cursos livres, 

webinars, treinamentos e mentorias. 

Com o objetivo de educar e formar 

pessoas em temas relacionados às 

criptomoedas, tecnologia blockchain, 

investimentos, dentre outros muitos 

temas desse universo.



Nosso propósito é promover educação, 

saúde, cultura, esporte, consciência 

ambiental e social às comunidades.

Kahsh Foundation – nosso 

compromisso com a vida.



https://exame.com/future-of-money/pesquisa-afirma-que-2-bilhoes-d
e-pessoas-estarao-no-metaverso-ate-2026/

https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/07/metaverso-vai
-movimentar-mais-de-r-2-trilhoes-ate-2025/

Metaverso

https://exame.com/future-of-money/pesquisa-afirma-que-2-bilhoes-de-pessoas-estarao-no-metaverso-ate-2026/
https://exame.com/future-of-money/pesquisa-afirma-que-2-bilhoes-de-pessoas-estarao-no-metaverso-ate-2026/
https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/07/metaverso-vai-movimentar-mais-de-r-2-trilhoes-ate-2025/
https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/07/metaverso-vai-movimentar-mais-de-r-2-trilhoes-ate-2025/


Kahsh Land: o PRIMEIRO Shopping no 
Metaverso do mercado cripto 



Kahsh: a moeda de todos os Mundos!



Cartões Kahsh Visa

Garanta o seu!



Cartões Kahsh Visa
TIPOS DE CARTÃO BLUE SILVER GOLD PLATINUM INFINITE

HOLD R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 200.000,00

Stake = mineração
(novas Kahsh) 0% 1,00% 1,25% 1,25% 1,50%

Kahsh Back 0% 1,00% 2,00% 3,00% 5,00%

Consumo médio (variável) R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00

Quantidade 5.000 5.000 3.000 1.500 500

Total em HOLD R$ 0 R$ 50.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 100.000,00

Lançamento Especial e Limitado!





Módulo 1: Implantação de instrumentos e fóruns de Governança Corporativa.

Módulo 2: Análise e Otimização Financeira

Módulo 3: Estruturação do Conselho de Administração.

Módulo 4: Gestão e Operacionalização de Conselhos e Comitês.

TARGETS : JANEIRO - MAIO 22JANEIRO - MAIO 22JANEIRO - MAIO 22 JUNHO – JULHO 22

JUNHO 22 – DEZEMBRO 23 

Estrutura Base 
Organizacional

e Processos

Estrutura
Base Contábil

e Financeira

Estrutura
Base Holding

Instalação
do Conselho 

Consultivo 
Metta Capital
e Deliberação 
para Mhydas

Estruturar 
ambiente de 
Governança 
Corporativa 

Estrutura 
Organizacional
e Governança 
Corporativa



Sistema ERP SAP do Ecossistema Kahsh (em cinco CNPJs)

SERVIÇOS FINANÇAS 

CONTABILIDADE

VENDAS

COMPRAS

RECURSOS
HUMANOS

ADMINISTRAÇÃO

Big data

Analysis Cloud 
technology

Mobile 
technology

Machine 
Learning

Internet 

of things

A PLATAFORMA DIGITAL



3.200 EMPRESAS
42 PAÍSES

100 MILHÕES DE CONSUMIDORES

+ 100 MILHÕES EMPRESAS
+ 200 PAÍSES

3.6 BILHÕES DE CONSUMIDORES

3 MIL LOJAS ONLINE

700 TERMINAIS EM CAMPO
2 MILHÕES DE USUÁRIOS

700 MIL EMPRESAS
190 PAÍSES

113 LOJAS
16 MARCAS ATENDIDAS
2 MILHÕES DE CLIENTES 

FIDELIZADOS

 1,125 MILHÃO DE EMPRESAS
9% PIB BRASILEIRO
26% MARKET SHARE

KAHSH
54 EMPRESAS

8 PAÍSES
61,6 MILHÕES DE CONTAS





Web 3.0
a evolução 
da internet

http://www.kahsh.com/


Bem-vindo ao 
Universo Kahsh

kahsh.com

All rights reserved ©

http://www.kahsh.com/
http://www.kahsh.com/

