Revolucionando a indústria da música um bloco de cada vez.
Potentiam,
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Glossário
Compositor / Escritor de Música
Artista

Produtor

Escritor
Agente de reservas

Promotor
Editor

Etiqueta de gravação

P.R.S.

Licença de Sincronização
Licença de desempenho público

A&R

A (s) pessoa (s) que originalmente desenvolveram uma música. A
propriedade intelectual criada é denominada Composição Musical.
Os cantores e músicos que interpretam músicas, tanto ao vivo
quanto através de gravações de som. A propriedade intelectual de
uma gravação de som é referida como um Mestre.
Para este projeto, um produtor se refere a especialistas em
gravação, mixagem e edição de som relacionados à produção de
gravações musicais.
Para este projeto, um escritor se referirá a um jornalista ou a um blogueiro.
Facilita performances ao vivo, coordenando horários e garantindo
shows, negociação de negócios, organização de configurações
técnicas e organização de transporte e hospitalidade, etc.
Proprietários de locais e agências de eventos que hospedam
apresentações ao vivo. Responsável por encontrar e programar
talentos para executar.
Representa composições musicais em nome do proprietário dos
direitos autorais criando e explorando fluxos de receita.
Geralmente, leva 33-50% dos royalties coletados antes de pagar os
compositores.
Empresa que representa e explora gravações de som em nome do
proprietário dos direitos autorais. Facilitar a produção e distribuição
de gravações de som, investir em marketing e A & R.
Performers Rights Organization, uma empresa especializada na
cobrança de royalties da performance pública ou transmissões de
rádio / TV.
Direitos de licenciamento pelo uso de composições e gravações
emparelhadas com produção visual em comerciais, videogames,
filmes etc.
Concede direitos para a radiodifusão e uso público de
composições musicais com acordo de pagamento de royalties.
Artista e Repertório, a entidade dentro de uma gravadora que é
responsável pelo desenvolvimento do talento sob contrato e que
eles são pressionados pelos canais de comercialização adequados.
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I.

Abstrato
Nas últimas duas décadas, a adoção em massa da internet revolucionou a forma
como as pessoas interagem e, por sua vez, reformulou a estrutura de indústrias inteiras.
Por exemplo, os mercados on-line reduziram drasticamente a necessidade de lojas de
varejo de tijolos e argamassas dispendiosas. O advento da tecnologia blockchain e sua
natureza descentralizada apresentam ainda mais oportunidades para uma
reestruturação revolucionária de inúmeras indústrias. Ao fornecer plataformas sem
confiança, bem como contratos inteligentes personalizados, a necessidade de
instituições burocráticas confiáveis para facilitar as interações é muito reduzida ou
mesmo eliminada. Por exemplo, os livros de moeda baseados em cadeias de blocos
eliminam a necessidade de instituições bancárias, não só conectando usuários de uma
rede, mas fornecendo uma plataforma onde as contas e as transações associadas podem
ser confiáveis para serem precisas sem a necessidade de supervisão / controle de uma
autoridade central .
O aumento da música digital mudou significativamente a forma como o setor
opera, mas surpreendentemente a estrutura geral permaneceu quase inteiramente
intacta. O poder ainda reside nas entidades tradicionais, como rótulos e editores, com
inúmeras camadas de burocracia entre os artistas criando música e o público que
finalmente o consome. A visão de Potentiam é criar uma plataforma descentralizada
que conecte diretamente criativos de música entre si e com seu público.
Este whitepaper descreverá a estrutura da indústria da música e seus problemas
enquanto atua hoje e como a Potentiam planeja usar a revolução blockchain para
assumir o poder dos intermediários que o controlam e colocam nas mãos dos artistas
que são o motivo por sua existência.

II. Visão geral da indústria de música
A estrutura de negócios da indústria global da música de hoje tem sido
notavelmente resiliente durante a revolução digital. O processo intensivo de capital
exigido para gravar um mestrado e produzir e distribuir cópias físicas aos consumidores
é o motivo do aumento da proeminência por trás do crescimento das gravadoras nas
empresas controladoras do setor. Os avanços na tecnologia reduziram drasticamente
esses custos e, no entanto, encontramos grandes gravadoras e editores no centro e no
controle de toda a indústria.
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Gravadores e editores
Os rótulos de discos geralmente exploram talentos e tentam usar seus vastos
recursos para assiná-los em negócios onde o rótulo irá investir e facilitar a carreira do
cantor / músico se eles assinarem uma grande parte de seus direitos autorais de gravação
de som para a música que eles criam. Isso pode variar de 30 a 50% da receita bruta. Os
editores atendem a uma função similar para compositores, e geralmente são subsidiárias da
gravadora, levando em qualquer lugar de 30 a 50% dos direitos autorais de composição
musical. Para isso, facilitarão a promoção e distribuição de artistas que trabalhem nos
cinco principais canais de distribuição e, por sua vez, coletem as receitas em nome dos
artistas.

Distribuição Digital
Os rótulos de discos terceirizam a distribuição digital para provedores de serviços
digitais, como itunes, beatport, spotify, etc., que geram receita vendendo downloads
digitais ou cobrindo taxas de assinatura para transmitir de todo o catálogo. Das receitas
geradas pelos DSPs, cerca de 85-90% são pagos à gravadora sob a forma de royalties. Em
2016, a indústria mundial da música gerou cerca de US $ 7,9 bilhões na receita bruta, o que
representa 31% da receita bruta total desse ano.
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Distribuição física
A mudança mais significativa nas últimas duas décadas é o afastamento da
distribuição física de música sob a forma de CDs e discos de vinil. O meio ainda existe, mas
geralmente é reservado para a criação de fitas de mistura ou álbuns de compilação
centrados em gênero. Os rótulos de gravação também terceirizam a produção para
fabricantes de discos de vinil e CD, que, por sua vez, recebem um corte de 15% do preço de
venda antes de pagar a gravadora. Apesar de muito reduzida de anos atrás, a indústria
global obteve US $ 5,3 bilhões brutos em 2016, o que ainda é 21% das receitas totais do
setor nesse ano.

Licenciamento de sincronização
Uma fonte de receita pequena mas não insignificante é a venda de licenças de
sincronização para o uso de música emparelhada com vídeo em coisas como comerciais,
TV, filmes ou videogames. Os rótulos de gravação geralmente contratam uma agência de
sincronização para promover a música para estúdios de TV / filme e video game onde o
direito de usar a música é licenciado por uma taxa única, da qual as agências de
sincronização fazem um corte e depois pagam o resto ao registro rótulo. O menor dos
cinco principais fluxos de receita, as licenças de sincronização representaram US $ 314
milhões em 2016, o que foi 1% das receitas totais nesse ano.

Transmitir TV/Rádio
Quando uma estação de rádio ou TV mostra transmissões de música em seu meio
dado, eles são obrigados a pagar royalties de desempenho público pelo uso da composição
e da gravação mestre. Geralmente, as estações são mantidas honestas pelo trabalho de
vários P.R.S.'s. As sociedades de direitos de desempenho contratarão com uma gravadora
para representar um catálogo de artistas. Em seguida, eles monitorarão o conteúdo de
muitas estações e buscarão pagamentos de royalties das estações que transmitiram música
para a qual representam. A P.R.S. geralmente cobrarão 10-20% na receita arrecadada,
dependendo da fonte. A receita bruta de 2016 foi de US $ 2,2 bilhões, ou cerca de 9% das
receitas totais.
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Espetáculo ao vivo
O desempenho de shows ao vivo é uma área em que, geralmente, as gravadoras
desempenham um papel insignificante. Mas existe um conjunto de agentes de reservas que
facilitam a interação entre o artista ou gerente de bandas e o proprietário do local ou
agência de promoção que estão executando o evento. Eles irão coordenar os horários,
negociar e fechar negócios, providenciar transporte e hospitalidade, etc. Por seus serviços,
a taxa média cobrada pelos agentes de reserva está entre 5 a 15% do ingresso e venda de
mercadorias para os shows que eles facilitam. A receita global de vendas de bilhetes e
mercadorias em eventos de música ao vivo foi de US $ 9,3 bilhões, ou sobre 37% das
receitas totais.

Market e A&R
O papel mais importante desempenhado pelas gravadoras hoje é seu investimento
feito para marketing e A & R. O investimento em marketing dá aos gravadores a
capacidade de obter o seu talento no ouvido de inúmeros potenciais consumidores e o
investimento na A & R garante a excelência profissional da música que está sendo
produzida. Não importa o quão talentoso seja um artista ou quão boa seja sua música,
ninguém pagará para consumi-lo se eles nunca ouviram falar sobre eles antes. Em 2016, as
gravadoras investiram cumulativamente US $ 4,5 bilhões no marketing e na criação de
talentos, o que se traduz em um poder significativo na determinação do que se torna
amplamente popular.

Gerentes
Uma camada final de burocracia é a do gerente de artista. O trabalho de um
gerente é facilitar as relações entre seus clientes e as várias entidades com as quais eles
interagem diretamente; gravadora ou editora, agente de reservas, A & R e marketing, etc.
Eles negociam promoções em nome do artista e tentam buscar novas oportunidades.
Embora variando amplamente, os gerentes geralmente recebem cerca de 10-20% da receita
bruta de um artista.
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III.

O problema
A estrutura atual da indústria da música concentra o poder nas mãos de
intermediários relativamente baixos, ou seja, gravadores e suas subsidiárias. As etiquetas
investem cerca de US $ 4,5 bilhões anualmente em marketing e A & R e, por sua vez, são
ainda gateways entre peças criativas e potencial sucesso comercial. Mas não só eles
determinam quais criativos são promovidos para um público mais amplo, aqueles que são
afortunados o suficiente para alcançar o sucesso comercial terão sorte de ver 10% da
receita gerada pelo produto de suas criações. Em suma, o problema é a estrutura da
própria indústria. Suas instituições desatualizadas não só restringem o crescimento, mas
também consomem uma grande parte da riqueza que a indústria gera.

IV.

A solução
A Plataforma do Potentiam
Uma plataforma abrangente que permite que os criativos controlem seu próprio
destino. No centro, uma rede social onde compositores e artistas podem criar suas próprias
contas para se anunciar, procurar outros artistas para colaboração ou formar grupos /
bandas. Um estúdio de produção digital onde todas as ferramentas necessárias, um
compositor, artista ou produtor precisaria escrever composições e gravar / editar áudio,
além de criar gravações mestres. Uma suíte de gerenciamento de catálogo onde os artistas
podem gerenciar seu conteúdo, incluindo direitos autorais associados, que foram criados
dentro ou fora do Potentiam Core.
Associado ao Potentiam Core serão quatro módulos principais de distribuição.
Vendas digitais, vendas físicas, Licenciamento de Sincronização e royalties de P.R.O./
broadcast. Haverá também um módulo de performance ao vivo que conecte artistas com
promotores.
Paralelo ao Potentiam Core é o Potentiam Classic. O Potentiam Classic é a
resposta blockchain a US $ 4,5 bilhões de investimento anual feito pelas principais
gravadoras em Marketing e A & R. Ao criar o "Steemit for Music Culture", o Potentiam
Classic planeja criar a fonte mais confiável para obter informações na indústria da música.
Ele funcionará em conjunto com um crowdfunder para arrecadar dinheiro para novos
artistas por coisas como em estúdios de som doméstico ou viagens.
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V.

A Plataforma do Potentiam
1. Núcleo do Potentiam
A espinha dorsal da rede de Potentiam é o núcleo de Potentiam tripartido. Uma
rede social privada que permite que compositores, artistas e produtores anunciem seus
talentos e busquem outros criativos musicais para colaboração. Um estúdio de produção
digital que oferece aos artistas acesso às ferramentas necessárias para compor, gravar e
editar suas criações. Um sistema de gerenciamento de catálogo que dá aos usuários o
controle completo de seu conteúdo, desde a determinação do compartilhamento de
direitos autorais para facilitar a concessão de licenças entre os usuários na plataforma.
Uma vez que um (os) artista (s) está satisfeito (a) com sua criação, seja uma composição
musical ou uma gravação de som, eles podem publicar o arquivo e serão automaticamente
importados para o catálogo. Se vários artistas participaram da criação de um trabalho
final, ex. um compositor e um letrista colaboram no espaço de trabalho do estúdio de
produção digital para criar e publicar uma música, o compartilhamento dos direitos
autorais da composição musical será determinado mediante o acordo de ambos os
usuários. As composições contidas nos catálogos de usuários estarão disponíveis para
outros usuários na rede para serem usados na gravação de músicas. Quando um artista
e / ou produtor publica uma gravação usando conteúdo do catálogo de outro usuário, os
detentores de direitos relevantes serão solicitados a conceder as licenças relevantes. Uma
vez que esses detentores de direitos tenham concordado com os termos de licenciamento e
os artistas e produtores concordem com a sua participação nos direitos autorais de
gravação de som, a gravação principal será publicada e adicionada ao catálogo do artista.
O banco de dados resultante de gravações mestre será disponibilizado através dos
múltiplos módulos de distribuição, cada um com curadoria personalizada para o tipo de
cliente relevante para esse canal de distribuição. O pagamento de royalties de volta aos
detentores de direitos relevantes será facilitado automaticamente por contratos
inteligentes personalizados.
A parcela de royalties, tradicionalmente devida a rótulos, editores, gerentes e todo
mundo no meio, pode ser superior a 60-80%. Ao tomar apenas uma taxa de 10-15% sobre
a receita gerada pelos módulos de distribuição da Potentiam, os artistas poderão garantir
retornos sem precedentes sobre a receita gerada pela exploração de sua propriedade
intelectual.
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2. Módulo de distribuição digital
Um portal web curado personalizado para licenciamento e distribuição de
conteúdo para provedores de serviços digitais já estabelecidos, como iTunes, Spotify e
Beatport etc. Em termos ainda não negociados, o conteúdo será fornecido a vários DSP
através do portal de internet do cliente do módulo de distribuição digital a ser vendido
através de download digital ou via assinatura de transmissão de música. Os pagamentos
devidos pelos DSPs serão feitos através do portal da web do cliente e os royalties serão
distribuídos automaticamente por contrato inteligente.

3. Módulo de distribuição física
Nos últimos anos, a distribuição física de música consistiu principalmente em fitas
de mixagem ou álbuns de compilação. O portal da web de clientes do módulo de
distribuição física do Potentiam disponibilizaria conteúdo aos fabricantes para alugar para
CDs e vinil de criação. Para uma taxa TBD, os fabricantes seriam licenciados para
produzir um número definido de cópias. Os royalties dessas taxas serão transmitidos aos
titulares de direitos automaticamente por meio de contratos inteligentes. O portal
fornecerá conteúdo com curadoria, como músicas tendências ou mais populares. Todas as
gravações nos catálogos de usuários serão navegáveis e podem ser ordenadas por Artista,
Gênero ou qualquer outra categoria relevante.

4. Módulo de Licenciamento de Sincronização
Um fluxo de receita freqüentemente ignorado é o resultado gerado pelo
licenciamento de sincronização. Empresas como agências de publicidade, estúdios de
produção de vídeo e estúdios de videogames estão sempre procurando a trilha perfeita
para sincronizar com o conteúdo visual que eles produzem. O portal da web do cliente do
módulo de licenciamento de sincronização do Potentiam apresentará conteúdo que é
curado especificamente para essas necessidades. Os catálogos de usuários serão executados
através de um A.I. O analisador de música e as faixas serão categorizados de acordo com
características como humor, tempo, estilo etc. e disponibilizados com ou sem vocais. Essas
categorias serão semelhantes aos serviços de maneira como a Pandora analisa uma música
para encontrar estilos semelhantes em todos os gêneros. Uma vez que um cliente localiza
uma faixa desejada entre o conteúdo navegável, eles enviarão uma tentativa de proteger a
licença de sincronização e a licença de uso principal. Uma vez que a oferta seja aceita pelos
detentores de direitos relevantes, as licenças serão concedidas e o pagamento de royalties
será distribuído automaticamente.
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5. Módulo de licenciamento de desempenho público
Outro fluxo de receita significativo são royalties pagos pelo uso público ou
transmissão de música escrita. Essas licenças são tradicionalmente facilitadas por uma
sociedade de direitos de desempenho ou PRS. Os radiodifusores pagarão uma taxa fixa
para obter acesso a todo o catálogo e a renda é dividida entre os detentores de direitos
autorais da composição. Devido ao nível de envolvimento necessário para o policiamento
dos organismos de radiodifusão e da busca de royalties, a plataforma Potentiam procurará
estabelecer relações com PRS líderes, como o IMC, ASCAP e SESAC. Eles serão
encorajados a adicionar o catálogo da Potentiam por conta própria e coletarão royalties em
nome do nosso artista, levando uma parte da receita coletada como pagamento. O módulo
PPL poderá aceitar pagamentos e relatórios de uso que serão automaticamente
distribuídos aos detentores de direitos autorais apropriados na plataforma.

6. Módulo de Agente de Reservas
O módulo do agente de reservas servirá como uma interface de rede que conectará
artistas da plataforma Potentiam com promotores e proprietários de locais que procuram
talentos de livros para performances ao vivo. O portal web do cliente do módulo de
reservas de agentes permitirá que os promotores / proprietários do local busquem as
contas de artistas que procuram shows e lancem ofertas, além de anunciar os locais e as
datas que eles estão buscando preencher. Isso permitirá que cada lado seja ativo ou passivo
em termos de shows de reserva. Todas as negociações e informações, como piloto técnico
e transporte, serão tratadas e os pagamentos serão feitos dentro deste módulo.

7. Artista do Potentiam Crowdfunder
Para os projetos que exigem um investimento de capital para se
concretizar, os artistas podem buscar crowdfunding através de suas contas do Potentiam
Core. Este pode ser um artista aspirante que precisa atualizar seu estúdio em casa para
produzir um álbum verdadeiramente profissional ou um grupo mais estabelecido que
procura criar um vídeo de alta qualidade. Seja qual for a sua aspiração de carreira e
necessidade de capital, os artistas podem enviar propostas de crowdfunding que serão
anunciadas no módulo irmão da Potentiam Core, o Potentiam Classic, onde os usuários
podem contribuir com PTM para qualquer uma das propostas que acham interessantes e
querem ajudar a tornar o projeto uma realidade .
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8. Potentiam Clássico
Nomeado em homenagem ao legado da equipe de Potentiam como fundadores da
publicação de música online Britznbeatz, o Potentiam Classic é uma revista em linha
centrada na música, que é uma multidão. Pense nisso como Steemit para a indústria da
música.
Em 2016, as principais gravadoras investiram US $ 4,5 bilhões no mercado
mundial de marketing e promoção. Isso significa que relativamente poucos executivos de
música determinam o que músicos e compositores são promovidos para uma ampla
audiência. O clássico de Potentiam procura descentralizar essa influência ao capacitar os
criadores de conteúdo com uma plataforma aberta se eles puderem ser recompensados
por produzir conteúdo. O conteúdo gratificante e seus efeitos dentro do ecossistema
potentiam serão explicados mais adiante na seção VI.
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VI.

Os Tokens do Potentiam
A plataforma Potentiam terá dois tokens que servirão para duas funções
diferentes. A moeda principal atuará como espinha dorsal da plataforma e servirá de
meio de troca para todas as transações da plataforma. O token secundário estará
subjacente ao sistema de classificação e classificação de conteúdo do Potentiam Classic.

Potentiam (PTM)
O PTM é o token ERC20 da plataforma e possui toda a funcionalidade nele
contida. Disponível durante a pré-venda e ICO, token será a moeda necessária para
transacionar nos vários módulos de distribuição associados ao Potentiam Core. Os
proprietários de token também terão a opção de apostar seus tokens no Potentiam
Vault concedendo direitos especiais dentro da plataforma.

Cofre do Potentiam & Nós de Cofre
Os proprietários da PTM terão a opção de manter seus tokens na sua carteira de
contas ou em qualquer dispositivo de armazenamento compatível com o ERC20. Se os
tiverem na plataforma eles terão a opção de apostar os tokens no Potentiam Vault, o que
lhes dará direitos e privilégios especiais. Os topos colocados no Potentiam Vault serão
apostados por um período de tempo determinado e, para cada 10.000 PTM apostado, os
proprietários criarão e terão a propriedade de um Nó de Vault. Os usuários com menos de
10.000 PTM podem agrupar seus tokens em um Nó de Vault comum e compartilhar os
direitos e privilégios associados com base no peso de sua contribuição. Uma descrição
completa dos nós do Vault e sua função será expressa na parte VII abaixo.

Clout (CLT)
O token secundário subjazará o sistema de classificação do Potentiam Classic. Ele
permanecerá interno à plataforma e será a moeda com que os leitores recompensam o
conteúdo que eles gostam. As classificações de conteúdo determinarão tanto a forma
como a plataforma curar o conteúdo para os leitores, ou seja, avaliações mais elevadas
obterão maior destaque e determinarão a participação da PTM que é regularmente
atribuída aos criadores de conteúdo pela plataforma.
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Sistema de Classificação Clássico do Potentiam
As contas do Potentiam Classic serão automaticamente creditadas com 100 Clout
quando a conta for criada inicialmente. Estes serão utilizados a critério do leitor para
premiar os artigos e conteúdos que eles gostam no Potentiam Classic. Quando um token é
concedido a um artigo, ele permanecerá vinculado ao conteúdo para fins de cálculo da
recompensa PTM por um total de 30 dias. Esse valor é referido como Artigo Power. Após
trinta dias, o token será queimado e a conta a partir da qual veio será reabastecida. Um
total em execução que acompanha o número completo de tokens que foram atribuídos ao
artigo também será gravado e servirá para determinar sua proeminência para fins de cura.
Este valor é referido como o Rating do artigo.
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VII.

Economia da plataforma
O PTM de taxas de transação que são coletadas em toda a plataforma do
potentiam será depositado em uma localização central, designada como o Potentiam Pool.
A cada 30 dias, o saldo total do Potentiam Pool será distribuído entre três categorias
diferentes; 30% para recompensas de criadores de conteúdo, 50% para nós de Vault e 20%
para o Fundo de Desenvolvimento.

Criadores de conteúdo & Recompensas de Nós de Cofre
Os 30% atribuídos aos criadores de conteúdo serão divididos entre os artigos com
base em seus valores relativos do Artigo Power. Por exemplo, se, no momento da
distribuição, um artigo tiver uma classificação de Artigo ativo ativa de 1.000 CLT e a soma
de todas as classificações de potência do artigo ativo é de 10.000 CLT, o artigo receberia
10% da participação da PTM alocada para criadores de conteúdo . Os 50% atribuídos ao
Potentiam Vault serão distribuídos uniformemente entre todos os nós do Vault. Por
exemplo, se houver um total de 100 nós de Vault no Potentiam Vault, cada nó receberia
1% do PTM que é alocado do Potentiam Pool ao Potentiam Vault.

Fundo de desenvolvimento
20% da PTM distribuída pelo Potentiam Pool será alocada ao Fundo de
Desenvolvimento. Este fundo será usado para promover propostas de desenvolvimento da
comunidade. Qualquer um pode enviar uma proposta com o objetivo de melhorar a
plataforma Potentiam de maneira material. As propostas de desenvolvimento serão
revistas e aprovadas ou reprovadas com base no voto dos proprietários do Nó de Vault.
Termos de aprovação a determinar.
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VIII.

Potentiam ICO
Um total de 100.000.000 tokens será cunhado para a plataforma Potentiam. Nosso
objetivo é tornar uma experiência extensiva e inovadora com os recursos do Potentiam. Os
fundos coletados serão utilizados para desenvolvimento técnico, legais, testes, implantação
e marketing. Cem por cento dos tokens totais atribuídos a nossa equipe principal serão
bloqueados em um contrato inteligente com uma taxa de emissão de 5% por mês,
começando um mês após o final do público crowdsale. Isso é criar incentivo para a equipe
entregar, mostrar nosso compromisso e aumentar a confiança no valor da PTM para os
investidores. Se o crowdsale não atingir o montante antecipado, temos uma estratégia para
reajustar nossos cronogramas, desenvolvimento e processo de marketing para acomodar
com segurança o resultado.

Alocação do Token Inicial
A distribuição do token será alocada da seguinte forma:
60,000,000 (60%) Venda Públicae
25,000,000 (25%) Time do Potentiam (Bloqueado por 20
meses)
11,000,000 (11%) Tokens de desenvolvimento de plataforma
3,000,000 (3%) Tokens do Bounty
1,000,000 (1%) Tokens Reserva
Crowdsale público - Quantidade de PTM que estará à disposição do público
para compra durante as vendas pré e principais.
Tokens de Equipe - Alocados aos fundadores da plataforma de potentiam.
Tokens de Desenvolvimento de Plataformas - Utilizados em conjunto com os
ganhos do crowdsale para financiar o desenvolvimento bem sucedido de cada ramo da
plataforma de potentiam.
-

Tokens do Bounty - Usado como recompensas para várias recompensas da
comunidade.
Tokens Reserva - Retidos na reserva em caso de circunstâncias estranhas.
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Aspectos do Desenvolvimento
Desenvolvimento de Software - vital para a capacidade de manter o avanço da
API.

Marketing - Continue anunciando para encorajar a adoção e uso de Potentiam,
desenvolver relações públicas positivas, buscar parcerias com entidades que avançam em
direção a esses objetivos.

Consultoria - Alugue especialistas da indústria de uma ampla gama de setores,
incluindo: Estratégia de negócios, tecnologia Blockchain e Marketing e Comunicações
para orientar o desenvolvimento de Potentiam, mensagens e objetivos gerais.

Contabilidade - Assegurar a gestão responsável, permitir recursos para melhorar
a transparência e a responsabilização, melhorar a sustentabilidade geral e trabalhar com
Legal e Consulting para avançar o projeto.

Detalhes da Venda ao Público
1 ETH = 4000 PTM
Pré-venda Hard Cap = 5000
Total ETH Hardcap = 15000 ETH
TODOS OS TOKENS NÃO VENDIDOS SERÃO QUEIMADOS (Isso
acontecerá no caso de não atender a nossa meta ou, no caso de o valor de Eth aumentar
para o ponto em que o limite de capa rígida é atingido mais rapidamente)
Bônus
Semana de Pré-Venda 1 Cap 3000 Ether = 20%
Semana de Pré-Venda 2 Cap 5000 Ether = 18%
Semana de Venda-Principal 1 Cap 9000 Ether = 12%
Semana de Venda-Principal 2 Cap 12000 Ether = 8%
Semana de Venda-Principal 3 Cap 14000 Ether = 4%
Semana de Venda-Principal 4 Cap 15000 Ether = 0%
Nota * A venda principal começará duas semanas após o início da pré-venda, ou o
momento em que os fundos arrecadados alcançaram o limite prévio, o que ocorrer
primeiro.
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IX.

Roteiro e Milestones
Módulos
Construção de design

Potentium Clássico

Descrição
- Plataforma Desktop & Design
- Design e compilação de aplicativos para
Android
- Design e Construção de Aplicativos iOS
- Criação de moeda PTM usando ERC-20.
- Desenvolvimento de contrato inteligente.
- Carteiras PTM para todos os usuários
registrados.
- Envio e recebimento da PTM.
- Criação de vaivém de armazenamento PTM.
-PTM mecanismo de armazenamento de vault
para definir período de tempo.
- Recompensa de nó de Potentiam para
armazenamento de vault.
- Armazenamento PTM colaborativo em
abóbadas comunitárias.

Tempo
Semana 1- 4

Semana 5 - 8

-Rewards para criação com base no conteúdo
classificação (CLT).
- Validade de 30 dias para o prêmio CLT no
conteúdo.
- Distribuição da receita da plataforma com base
do peso da receita de conteúdo.
-Mecanismo de votação por proprietários de nó
do vault sobre o uso do fundo de
desenvolvimento da plataforma.
- Registro de usuário e login.
- Configurações de gerenciamento de perfil de
usuário / privacidade.

- Catálogos de artistas e mecanismo de publicidade

Núcleo do Potentium

-Pesquisa de Artista / Faixa
-Filtros / Classificados com base em gêneros,
mais recentes
tendências e popularidade.
- Formação e perfil de grupo / grupo.
- Gestão de direitos autorais para trilhas sonoras
colaborativas que inclui decisão decidida
percentuais de royalties

Semana 9 - 13
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-Faixa/ criação de vídeo e edição em
estúdio de produção.
- Publicação da banda sonora ao catálogo de
artistas.
- Funcionalidade de escuta da música sonora.
- Comprar licença de trilha sonora para
reutilização em Outros projetos.
Núcleo do Potentium
-Avalibilidade de aceitar ou rejeitar a compra de
licença.
-Copyright compartilha a distribuição entre os
criadores sobre as vendas feitas usando
inteligentes
contratos.
-10-15% dedução de taxa gerada

Semana 14 - 18

Agente de reservas

-Venu criação e publicidade.
-Reservas de artistas de potencial
plataforma.
- Lance no local com detalhes de pagamento.
- Inicia pagamentos para artistas reservados.

Semana 19 - 20

Crowdfunding

- Opção de criação de projeto para artistas.
- Crowdfunding de proposta de lançamento de
texto e submissão.
- Faça investimentos para uma participação em
um projeto.
- Distribuição da receita do projeto aos
investidores e criadores.

Semana 21- 22

-Categorização de música através de A.I em
a base do humor.
-Disponibilidade de música com ou sem
vocal para licença de sincronização.
Sistema de inscrição para sincronização e
licença principal do usuário.
- Opção de aceitação e rejeição para
os Proprietários.
- Pagamentos automáticos ao dono da
trilha sonora para lances aceitos.

Semana 23 - 25

Licenciamento de
sincronização
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· Distribuição licenciada ao serviço digital
· Expor API para DSP para integração em web
Distribuição Digital

· Distribuição através da transmissão e
downloads feitos no portal da web dos clientes.

Semana 26 - 28

· Taxas de licenciamento e distribuição na
transmissão de download
· Pagamentos automáticos aos artistas
proprietários no potencial através do contrato
inteligente.

Distribuição física

Licenciamento em
desempenho público

Fase de Teste

· Distribuição licenciada aos fabricantes
· Registro do usuário do fabricante em
potentian.
· Contratos de locação de CDs e vinil versões de
trilhas sonoras em taxas decididas.
·Pagamentos automáticos aos proprietários nas
vendas feitas através de distribuidores físicos.
- Criação da conta do Exchangecastter com
mecanismo de pagamento.
-Acessão ao catálogo de potentiam de
conta de radiodifusor.
-Adicionando informações PRS para o uso de
trilhas sonoras / videos do potencialam.
-PRS Relatório de pagamento e relatório de uso
Adição.
- Distribuição de renda para criadores com base
em
relatórios de uso.
- Testes de integração de todos os módulos
- Teste de aplicativos para Android e iOS
- Relatórios e Fixação de Erros

Semana 29 - 30

Semana 31 - 32

Semana 33 - 36

GO LIVE

Go Live

Os dados do teste serão apagados e o site estará
ao vivo. O cliente terá que inserir dados em
tempo real para tornar o site Ir ao vivo

Semana 36
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X.

The Time

Marcus O Adetola

Ali Zain

Ben Balogun

CEO

CTO

COO

Marcus aventurou-se na indústria
da música gerindo artistas
emergentes e testemunhou as
enormes dificuldades presentes.
Sendo um que não vê obstáculos
apenas oportunidades, ele fundou
Britznbeatz uma plataforma de
música de descoberta de música do
Reino Unido.
Ele é um empreendedor completo e
um solucionador de problemas.

Ali Zain tem mais de uma década
de experiência no
desenvolvimento de aplicativos
Full-Stack.
Ele é um especialista em bloqueio,
criptografia e desenvolvimento de
ICO.
Ele também co-fundou
Ideofuzion.

Ben é um empreendedor serial que
adquiriu seu Bsc em Contabilidade e
Finanças da Universidade de
Plymouth.
Suas paixões são música e fintech. Ele
é um co-fundador Britznbeatz e
Potentiam.
Ele prevê que Potentiam confira o
controle da direção criativa e da
recompensa na indústria da música e
do entretenimento para as pessoas
com a ajuda da cadeia de blocos.
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XI.

Aviso Legal
Este documento contém referências diretas à tecnologia cryptocurrency e blockchain e enquanto os
parâmetros legais ainda não estão claramente definidos. A partir de quando as distinções e especificações legais
são definidas, a Potentiam esforçará-se para ficar em conformidade. Portanto, alguns dos processos aqui estão
sujeitos a alterações.

A MOEDA VIRTUAL NÃO É TENDÊNCIA LEGAL, NÃO É REALIZADA POR
GOVERNOS E CONTAS E SALDOS NÃO SÃO SUJEITOS A PROTEÇÕES DE
CONSUMIDORES. ESTE DOCUMENTO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER
CONTEÚDO OU OUTRAS PARTES) CONTIMENTA INFORMAÇÕES GERAIS
SOMENTE, E NÓS NÃO SOMOS, POR SEU ESTE DOCUMENTO, RENDIENDO
CONSELHOS DE INVESTIMENTO OU UMA OFERTA PARA INVESTIR. ANTES DE
FAZER QUALQUER DECISÃO OU TOMAR QUALQUER AÇÃO QUE AFETE SUAS
FINANÇAS OU NEGÓCIO, VOCE DEVE CONSULTAR UM CONSELHEIRO
PROFISSIONAL QUALIFICADO. POTENTIAM.IO NÃO TOMA RESPONSABILIDADE OU
GARANTIA DEVOLUÇÕES POR USO DE SOLUÇÕES MENCIONADAS NESTE PAPEL.
ESTE DOCUMENTO É FORNECIDO PARA OBJECTIVO DE DISCUSSÃO, E NÃO
REALIZAMOS REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS
RELATIVAS A TI. SEM LIMITANDO O SEGUINTE, NÓS NÃO GARANTIRAMOS QUE
ESTE PAPEL SERÁ LIVRE DE ERROS OU CONVOCARÁ QUALQUER CRITÉRIO
ESPECÍFICO DE DESEMPENHO OU QUALIDADE. O USO DESTE PAPEL E SUAS
INFORMAÇÕES É POR SEU PRÓPRIO RISCO E VOCE ASSUME
RESPONSABILIDADE COMPLETA E RISCO DE PERDA RESULTANTE DAS SUAS
DECISÕES COM BASE EM INFORMAÇÃO NESTE PAPEL. NÓS NÃO SOMOS
RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS,
INCIDENTAIS, CONSEQÜENCIAIS OU PUNITIVOS OU QUAISQUER OUTROS
DANOS, SEJA EM UMA AÇÃO DE CONTRATO, ESTATUTO, DELITO
(INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, NEGLIGÊNCIA), OU DE OUTRA FORMA,
RELACIONADO OU DECORRENTE DO USO DE INFORMAÇÕES DESTE PAPEL,
MESMO QUE NÓS SABEMOS OU DEVEMOS CONHECER, DA POSSIBILIDADE DE
TAIS DANOS. AS RENÚNCIAS ANTERIORES E AS LIMITAÇÕES DE
RESPONSABILIDADE SERÃO APLICÁVEIS NÃO SOMENTE A NÓS, MAS TAMBÉM
PARA OUTRAS ENTIDADES E INDIVIDUAIS ASSOCIADAS COM POTENTIAM.IO. E
PARA O NOSSO PESSOAL RESPECTIVO. AS RENÚNCIAS ANTERIORES E AS
LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÃO APLICÁVEIS NA MÁXIMA EXTENSÃO
PERMITIDA PELA LEI, SEJA EM CONTRATO, ESTATUTO, DELITO
(INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, NEGLIGÊNCIA) OU DE OUTRA FORMA. O
PROJETO DE FUNDADORES E GESTÃO DE POTENTIAM PODE AJUSTAR O
CONTEÚDO DESTE SITE E SEUS PAPÉIS E DOCUMENTOS COMO A PROPOSTA E
AS MATULAS DE MODELO DE NEGÓCIO. NÃO É PERMITIDA CÓPIA NÃO
AUTORIZADA OU REPRODUÇÃO.

