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Nossos Diferenciais

     Nenhum token ZAIF pré-minerado foi destinado à equipe da Zaigar Finance;

    O lançamento do token ZAIF foi realizado em um evento de pré-venda onde todos    
    tiveram a oportunidade de adquiri-lo por um valor realmente muito acessível;

        Não somos um projeto feito para durar apenas alguns dias e arrecadar fundos de forma  
    mal-intencionada. Nós somos a Zaigar, uma plataforma séria e comprometida com o   
    trabalho desenvolvido desde 2018;

    O modelo econômico de nossos tokens  foi projetado de forma auto-sustentável,     
    permitindo constante investimento em marketing para divulgação da Zaigar Finance e  
    assim contribuindo para o crescimento e desenvolvimento contínuo da plataforma.

(1) https://academy.binance.com/en/glossary/bep-20
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Token ZAIF

O Token ZAIF é um token desenvolvido no padrão BEP20(1) 

que funciona dentro da rede Binance Smart Chain.

Como token principal da Zaigar Finance, o ZAIF permite 
que sejam acessadas todas as funcionalidades e casos de 
uso disponibilizados na plataforma.



Economia do Token ZAIF

O token ZAIF foi projetado para ser auto-sustentável, permitindo constante investimento no 
crescimento do projeto, razão pela qual toda transação realizada com o token tem uma taxa de 
5%.
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Do total de 10 milhões de tokens ZAIF iniciais, 90% 
foram ofertados na pré-venda, sendo 9% distribuídos 
em airdrop e 1% reservados para o estabelecimento 
de parcerias estratégicas.

Informações do Token

Nome: Zaigar Finance
Ticker: ZAIF

Quantidade máxima: 10.000.000 ZAIF
Taxa de transação: 5%



Token ZFAI

O Zafira (ZFAI) será o token utilizado para recompensar os membros de nossa comunidade 
que aplicarem seus tokens ZAIF nas funções de Farming e de Staking da plataforma.

Entenda como são divididos os 5% da taxa por transação

2% são proporcionalmente distribuídos entre 
todos que possuem o token ZAIF em carteira;

2% são utilizados para promover ações de 
marketing e custear a manutenção da plataforma;

1% é queimado (burning), assim ajudando a criar 
escassez e contribuindo para a estabilidade do 
token no mercado aberto.

Ainda, após o lançamento oficial da Zaigar Finance, 25% do valor arrecadado com taxas 
provenientes das funções de farming e staking da plataforma será utilizado para aquisição
e queima do token ZAIF pelo período mínimo de 120 dias, assim contribuindo para o 
aumento da escassez e eventual valorização do token.
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Diferente do ZAIF, no token ZFAI - também 
implementado no padrão BEP20 da rede Binance 
Smart Chain - não haverá nenhuma taxa de 
transação (taxa 0%), permitindo que todos os 
ganhos na plataforma sejam 100% atribuídos aos 
membros de nossa comunidade. Além disso, ao 
se adquirir ou transferir esses tokens, será 
rerecebida exatamente a mesma quantidade de 
tokens pelo destinatário.



Com a adoção dessa estratégia, temos bastante facilitada a adoção do token ZFAI em 
sistemas de pagamento, funcionalidades oferecidas por provedores de serviços e, 
ainda mais importante, a sua disponibilização em exchanges.

Embora o token ZFAI não tenha função de queima nativa implementada em seu 
contrato inteligente, tal como informado para o token ZAIF, 25% do valor arrecadado 
com taxas provenientes das funções de farming e staking da plataforma será utilizado 
para aquisição e queima do token ZFAI pelo período mínimo de 120 dias.

ComoComo parte de nossa missão, sempre focada nos benefícios proporcionados aos 
membros de nossa comunidade, novas estratégias serão desenvolvidas e adotadas 
com o objetivo de impulsionar o crescimento de nosso ecossistema e promover a 
escassez e eventual valorização dos ativos disponibilizados, as quais serão 
oportunamente anunciadas em nossos canais de comunicação.



Airdrop ZFAI

MMantendo nossa missão de sempre oferecer o máximo de benefícios e conveniência para 
nossa comunidade, e em especial para prestigiar todos aqueles que acreditaram e 
continuam acreditando no projeto, todos que no dia 05/08/2021 20:00 UTC possuírem 
saldo igual ou superior a 1 ZAIF em sua carteira, ou depositados nas funções de Farming e 
Staking na Zaigar Finance, serão elegíveis a receber a mesma quantidade em tokens ZFAI 
(Zafira) no dia 20/08/2021 sem qualquer custo adicional, 100% grátis. Ou seja, alguém que 
possua 50.000 ZAIF no dia 05/08/2021, de acordo com os termos e condições informados 
acima, acima, receberá 50.000 ZFAI no airdrop do dia 20/08/2021.

(2) https://pancakeswap.nance/
(3) Aplicam-se termos e condições.

Distribuição dos tokens pré-minerados

Liquidez: 10 milhões de tokens serão utilizados 
para prover liquidez na PancakeSwap(2), sendo 
que essa liquidez ficará bloqueada por 1 ano

Airdrop: 10 milhões de tokens serão distribuídos 
para os atuais holders do token ZAIF(3)

MMarketing: 1 milhão de tokens serão destinados à 
implementação e impulsionamento de forte 
campanha de marketing de alcance global
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Economia do Token ZFAI

-0% de taxa de transação;

-Com o lançamento do token ZFAI será adicionada liquidez de 20 BNB na plataforma, a qual 
será bloqueada por 1 ano;

--25% do valor arrecadado com taxas provenientes das funções de farming e staking da 
plataforma será utilizado para aquisição e queima do token ZFAI pelo período mínimo de 120 
dias.
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Como funcionará o processo de
mineração do token ZFAI

Com o lançamento da plataforma Zaigar Finance teremos também o início da mineração do 
token ZFAI. A partir desse momento serão gerados 4 ZFAI a cada bloco da rede BSC, sendo 
um total de 115.200 ZFAI por dia.

Distribuição dos tokens ZFAI 
minerados

Farming e Staking:  85%

Marketing e Parcerias:  10%

Equipe:  4%

Desenvolvimento: 1%

Próximos passos

Compre no cartão e pague com ZFAI

Como parte da estratégia de adoção do token ZFAI implementada pela equipe, em parceria 
com a ZCore Finance, o token será disponibilizado para utilização no cartão de crédito virtual 
ZeFi Card(4).

ComCom isso, será possível usar o token ZFAI(5) em situações do dia a dia, como realizar compras 
e utilizar serviços como Uber e iFood.

(4) https://cointelegraph.com.br/news/weve-tested-the-zcore-card-which-allows-you-to-use-de-tokens-to-pay-everything-from-mercado-livre-and-ifood
(5) A data de disponibilização será oportunamente divulgada em nossos canais de comunicação.



Roteiro

Maio 2021
Concepção do projeto Defi

Julho 2021
- Pré-venda token ZAIF;
-Airdrop ZAIF;
-Disponibilização na Pancakeswap;
-Adição de Liquidez bloqueada;
-Campanha para adição de Liquidez Privada; 
--Parceria Bitblock.

Agosto 2021
-Lançamento da plataforma Zaigar Finance;

-Lançamento da Exchange;
-Auditoria pela TechRate;

- AirDrop ZFAI;
-Aplicação para listagem em Exchanges;

--Aplicação para exibição no
CMC & Coingecko;

-Campanha de Marketing Internacional 

3º trimente em diante
- Disponibilizão no cartão de crédito
virtual ZeFi Card;
-Aumento da presença em mídias
sociais via Youtube & Tiktok;
-Adição de funções na plataforma;
- Lançame- Lançamento de Vault;
 Anúncio de Parcerias Estratégicas.



Mercado

A fim de promover igualmente o desenvolvimento de ambos os tokens implementados na 
plataforma, é parte de nossa estratégia buscar a disponibilização do token ZFAI no mercado 
uma vez que tenha sido disponibilizado o token ZAIF.

Para tanto, a equipe da Zaigar Finance já está em contato com diversas exchanges com bom 
volume de negociação diária (+50M de dólares) para inclusão de nossos tokens.
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Como ganhar com a Zaigar Finance

      Adquirindo seus tokens e aguardando uma possível valorização;

      Acumulando tokens em sua carteira e recebendo parte da taxa toda vez que alguém  
      realizar uma transação com os tokens ZAIF;

      Aplicando seus tokens em nosso recurso de Staking e recebendo uma parte dos    
      novos  tokens ZFAI minerados;

            Utilizando o recurso de Farming, contribuindo para a liquidez dos tokens e ganhando  
      novos tokens LP(6).

(6) https://academy.binance.com/en/articles/what-are-liquidity-pools-in-de

Saiba mais em ZAIGAR.FINANCE


