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הקדמה

Smart City Eco הוא פתרון המבוסס על חוויות קודמות של יוצר 

 הפרויקט בעולם המשחקים, וחוויות בכלכלה המקוונת בכלל. הפרויקט שלנו מבוסס
 על כלכלה מקוונת, פתרון לבעיות שנראו על ידי יוצר הפרויקט. אנחנו רוצים לפתח
 אסימון ועל SCE חנות אחת לכל הכלכלה המקוונת בעולם וירטואלי המגובה על ידי
.ידי אנשים

 אנחנו רוצים לספק פתרון לאנשים לאבטלה, גם כדי לספק פתרון עבור אנשים
 מחפשים לשכור מישהו כדי לסיים כמה עבודה שהם לא רוצים לעשות או אין לי שום
 ושותפים ICOs ידע כדי לסיים את זה, גם כדי לספק פלטפורמת מיקור חוץ עבור
 אחרים. העיר החכמה שלנו תציע את כל הפתרונות במקום אחד, אנחנו רוצים ליישם
 את מרכז הקניות עם אפשרות לרכוש מוצרים מהשותפים שלנו באמצעות אסימונים
SCE ולקבל את הסחורה נמסר לכתובת הבית, המשחקים תמריצים על ידי רווחים 
אסימונים אשר יביא רווחים SCE אפשריים כל שדרוגים וכל משחק המשחקים נעשה ב

 לשחקנים להשקיע את הזמן שלהם לפתח את עצמם במשחקים שלנו נוכל לעשות כמה
 משחקים הראשון לבוא יהיה חכם העיר אקו משחק דפדפן אינטרנט משחק לדמות את
 הכלכלה הווירטואלית מלחמה וירטואלית בין האזורים, הימורים עם מספר משחקים
 ,אסימונים SCE הציע להיות שיחק באמצעות

 פלטפורמה חברתית כי יחבר אנשים יחד ולספק להם ביוגרפיה עבור תעסוקה אפשרי,
 גם הפלטפורמה שלנו תציע ארנק עם מטבעות מרובים שמרו בצורה בטוחה בלתי
.אפשרי לפרוץ
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 אנחנו רוצים לספק למשתמשים אחד להפסיק את החנות ואת פתרון פשוט 
 עבור כל בעיות השוק הצפנה הוא פונה עכשיו, קל נגיש שירותים קל להבין אפילו
למתחילים, גם בשוק מאובטח ועוד

 רעיונות אשר יתפתחו עוד יותר עם התפתחות הטכנולוגיה, באחד המילה
 שאנחנו עושים סופרמרקט עבור משתמשי הצפנה הממוצע ומספקת להם שקט
.נפשי חוויה מהנה באינטרנט ואנחנו מבטלים את הצורך בפלטפורמות אחרות
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Q1 2018 
וארגון של הפרויקט

Q2 2018 
  ההשקעה של הקרנות

ראשונית פיתוח הפרויקט
 

Q3 2018
Listing   גומלין 
 

Q3 2019 RELEASE 
  פלטפורמת הבדיקה

Q4 2019 
  יישום פלטפורמת בדיקת
מוכרים שותף ומשחקים

 

Q2 2018 
 ICO ארגון צוות תחילת

Q4 2018 
  מוצרים מינימאליים אפשריים

Q1 2020 RELEASE 
  BETA הפלטפורמה

מפת דרכים וסיכום
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  Waves:  פלטפורמת שרשרת בלוק בשימוש

סה"כ אסימון הונפק: 10,000,000,000

מחיר לאסימון: $ 0.01

Hard Cap: 12,000,000 $ 

 Smart City Eco הוא מיקוד כל ראש 
הענף הכלכלה העולמית תעשיות,

אנחנו רוצים לספק
פתרונות חכמים המבוססים על הטכנולוגיה blockchain ואת היעד הכי משתלם.

נכנס לתוך
שווקים גלובליים רב טריליון דולר בתעשייה. עם Smart העיר אקו אנחנו רוצים 

ליצור פלטפורמה שאנחנו רוצים להשתמש ישתמש על בסיס יומי, 

שילוב חכם פתרון
הכלכלה באינטרנט ומשחק לתוך פלטפורמה חכמה אחת. פלטפורמה שתכוון 

לכל יום גיימר ו הצרכן המקוון אשר יספק לו חנות אחת לכל באינטרנט שלו
צרכי.
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. בעיות בעולם crypto כולם סביבנו אנו 

מסכמים עכשיו רשימה של כמה בעיות שאנו רואים בתחום 
קריפטו בכלל. הבעיה הראשונה היא unreliability ו 

deregulated שוק שבו אנשים עם פחות תחכום טק נוטים 
לאבד כסף או לקבל scammed, אנשים נוטים להיות בעיות 
התקנה והבנה ארנקים והבנת crypto בכלל נוטים לעשות 

טעויות. 

אחת הבעיות הנפוצות ביותר כיום היא שאנשים אין להם איפה 
לבזבז את אסימונים שלהם, פרויקטים רבים לא מציעים פתרון 

להשתמש במקרים למטבע שלהם, 

ולדעתנו מטבעות כמו Bitcoin מול הבעיות שלהם עדיין פתרון 
לא נראה לנו להציע פתרון מוכן, אשר יתממש באופן מבוזר. גם 
אנשים צריכים ۱۰ ארנקים להחזיק כסף על חילופי אשר לדעתנו 

תשלום עמלות גבוהות עבור משיכות, 

ועל ידי אותו משתמש גבול רגיל שיש לו כמות מוגבלת של כסף 
בכל מטבע ולא יכול להרשות לעצמו לשלם %۲۰-۱۰ דמי. כמו כן 

יש דמי כניסה להפקיד כסף fiat כדי לקבל Bitcoin או כל מטבע 
אחר אנשים להפסיד שם גם ٦-%۱۰ אנחנו רוצים למזער את זה 

ולהציע את הפתרון לכל הבעיות מלמעלה, 

אנחנו מתכננים להציע פתרון לבעיה המשחקים לראות על ידי 
צוות הפיתוח שלנו מחוסר מוטיבציה לשחקנים, עכשיו לדמיין 

מה אם U יכול לשחק משחקים ולהיות גמול על ההצלחה שלך ב 
אסימונים SCE, כל תגמולים השחקן יהיה תלוי בכישוריהם 

ופיתוח הממלכה המקוונת שלהם.

 יש בעיה של ביטחון של קרנות ואפשרות של פריצה ואובדן 
מוחלט של הכספים שלהם. מהירות ועמלות העסקה הן אחת 

הבעיות העיקריות של Bitcoin כרגע.
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בעיות

 רכישת מוצרים עם כמעט כל cryptocurrency לא נפתרה עדיין ואת רוב 
המטבע יכול לשמש רק למסחר בלבד. 

גם אחת הבעיות הגדולות ביותר בכלכלה כסף fiat היא הדפסה בלתי מוגבלת 
של הכסף להפסיד את הערך של המטבע.

דמי השקעה באמצעות כרטיס אשראי מגיע ٦-%۱۰ באמצעות כמה 
מחליפים.

דמי הנסיגה של חילופי לארנק הוא עד %۲۰ לכל אסימון.

אין סיבות לקיומם של אסימונים מלבד המסחר ספקולציות אין 
פתרונות מסופק עבור ההוצאות סממן הכלכלה.

המשתמש חייב להשתמש בארנקים מרובים עבור החזקת 
cryptocurrency ויש הרבה פתרונות אמינים אשר אינם מספקים 

פתרון מלא עבור אבטחה.

רוב האסימונים אינם מספקים פתרונות להוצאות האסימון 
והנזילות שלהם, אבל ייתכן שאף אחד מבעלי האסימונים לא 
ייהנה, משום שלסימנים שלהם לא תהיה נזילות וזקוקה להם 

פרט למסחר.

אין הרבה אפשרויות לפתוח בחוץ עבור hodlers של 
cryptocurrency להוציא את כספם על כמה מוצרים יש תועלת 

אחרת מלבד חיסכון ומקווה שזה יעלה ערך.
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פתרון
השתמש במקרים של SCE אסימונים: מלבד המסחר בבורסות ספקולציות מחיר 

אסימון שלנו מייצג את הדלק עבור כל העסקאות שיקרו הפלטפורמה שלנו.

מערכת הכלכלה שלנו יפעל על ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ אסימונים אשר נוצרו עבור 
פלטפורמת להשתמש כל עוד הפלטפורמה שלנו יש דרישה שלנו אסימונים לא 

משוחרר ערך כמו כסף fiat עושה יותר כסף מודפס. יש לנו ממוקד כל המגזרים 
ראש העיר של הכלכלה באינטרנט ואנחנו רוצים לפתור את בעיית הביקוש על ידי 

יצירת שוק גדול הצורך גבוה ושימוש של אסימונים שלנו על ידי כך ליצור ביקוש 
גדול עבורם.

ההוצאה SCE אסימונים על המשחקים עבור שדרוגים 
ולהשקיע לתוך המשק משחקים אשר מציעים אפשרות 

לרווחים תמריץ את מערכת המשחקים משעמם לנו עכשיו 
משחק אין מטרה או פרס.

ארנק מטבע רב שיספק אחסון בטוח של אסימונים ביותר 
cryptocurrencies הפופולרי %۱۰۰ בטוח בלתי אפשרי 

לפרוץ כסף נשלט על ידי המשתמש.

דמי מינימום כאשר משקיעים באמצעות השותפים שלנו אשר מספקים 
הפיקדונות בכרטיס אשראי עבור כל תושבי ארה"ב. דמי משיכה נמוכים גם.
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רכישת מוצרים עם אסימונים SCE ו מקבל אותם נמסר לכתובת הביתה בדואר. אנו 
מתכננים ליישם הרבה שותפים המוכרים כי יקבלו אסימונים SCE כתשלומים 

ויישם את מכירות המוצרים שלהם על הפלטפורמה שלנו, אנחנו מתכננים 
להתמקד במגוון מוצרים ולהביא את המוכרים הסינים על מנת להציע לבעלי 

... אסימון שלנו הזדמנות לקנות מוצרי תוכנה וציוד הדרושים כרייה וכו '

היתרונות של שימוש בלוקים WAVES עבור 
הפלטפורמה שלנו עבור משתמשים

היתרונות של שימוש 
בלוקים WAVES עבור 

הפלטפורמה שלנו עבור 
משתמשים

גלי חליפין DEX מספק אפשרויות 
הפקדה קלה עם כרטיסי אשראי עם 
דמי מינימום קל לשימוש החליפין 

שהורדו והתקנה תוך ۳ דקות.

מהירות גבוהה של 
העסקה כמעט 

מיידית.

%۱۰۰ קרנות מאובטח 
נשלט על ידי 

משתמשים פרטיים 
מפתח בלתי אפשרי 

לפרוץ.

עמלות עסקה נמוכות 
 $ ۰.۰۱۸ = ۰.۰۰۳waves)
 ethereum כרגע לעומת

אשר כמה דולרים כל עסקה.

המסחר של אסימונים 
בבורסה DEX קל ובטוח 
לשמור את הכספים שלך 

בארנק שם.
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חברי צוות
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ICO הרחבת צוות הצוות שלנו ירחיב לאחר סיום
ואנחנו נסתכל למצוא אנשים מוכשרים כדי להפוך את הצוות 

שלנו חזק יותר, 

אנחנו צריכים לארגן את הצוות הדרוש לשדרוג פלטפורמות 
אנחנו צריכים ליישם, אנו לארגן את העבודה על ידי פיתוח 

הצוות במספר מגזרים המנוהלים על ידי ראש המחלקה.

השותפים הדרושים לפלטפורמה שלנו יבוצעו לאחר
סיום ופרסום גירסת דפדפן האינטרנט של המוצר המינימלי 

בת קיימא.

- אנחנו צריכים למצוא שותפים המעוניינים מיקור חוץ 
עבודה כדי לאפשר להם רשימת הצעות עבודה על 

הפלטפורמה שלנו אשר יהיה מתווך.

אנחנו צריכים למצוא שותפים המעוניינים למכור את 
המוצר שלהם דרך הפלטפורמה שלנו ואנחנו מתכננים 

להתמקד במציאת שותפים מסין למכירה של מוצרי טק זול 
גם ציוד כרייה מגוון של מוצרים, 

גם אנו מוצאים את כל המוכרים מעוניינים והם יהיו 
מדורגים עם מערכת כוכב ٥ ו רמאות לא יהיה רווחי עבור 
אלה המנסים לעשות משהו כמו הכסף הזה יהיה נעול עד 

הקונה מאשר שהוא קיבל סחורות והוא מרוצה עם המוצר, 
גם אנחנו נסתכל כדי למנוע החזרת הונאות ויהיה פתרונות 
עשה עבור כל סוגי המצבים האפשריים שעלולים להתעורר.
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מוציאים טוקנים 
לרכישת מוצרים 

ממפיצי 
השותפים שלנו.

אונליין משחק 
הכלכלה 

הווירטואלית 
מופעלת על ידי 
SCE אסימונים.

 ONLINE עבודה
 SCE בתשלום ב

אסימונים.

אונליין קזינו מגוון של 
משחקי קזינו המופעל 
על ידי SCE אסימונים.

 SCE
 TOKENS

USE CASES
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קניות מקוונות ומסחר 
אלקטרוני ברחבי 
העולם מוערך רב 

טריליון דולר בתעשייה.

הימורים 
מקוונים מוערך 

רב מיליארד 
דולר בתעשייה.

משחקים 
מקוונים הוא רב 

מיליארד דולר 
בתעשייה.

אזורים אחרים ממוקדים 
הפלטפורמה שלנו הם לא 

כל כך בשווקים גדולים, 
אבל הם מספקים שירות 

אחד להפסיק כי יעשה את 
זה ייחודי.
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60%

10%10%

RELEASE 40%

10%

ICO SALE

UP TO 

45%

5%

טוקן עיבוד קרן המכירות.

שיווק  פיתוח           
פלטפורמה 

20%

משפטי ה ְבּוָצ

התפלגות אסימונים

Pre ICO
 שיווק 

תשלומי הצוות 
אינם ניתנים 
לשימוש עד 
לפלטפורמה

הזמנות לא 
נמכרו עד 
לפלטפורמה 
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מידע משפטי ו / או כתב ויתור  

על ידי השתתפות בהמון, הרוכש מסכים לעיל ובמיוחד, הם מייצגים ומתחייבים 
כי הם:

-SCE לא תישא באחריות להפסדים כלשהם העלולים להתרחש 
בתהליך הפיתוח של הפרויקט הזה, לקנות אסימונים על אחריותך 

ועל כן להכיר בכך ש- SCE נמצאת בשלב הניסוי שלה ועדיין כפופה 
לשינויים ולא תהיה אחראית לכל הפסדים העלולים להתרחש 

. SCE כתוצאה משימוש באסימוני

קראתי את התנאים וההגבלות המצורפים לנייר הלבן.

  -תואם את מלוא תכולתם ומקבלים אותם על פי חוק.

- מורשה ובעל הסמכות המלאה לרכוש אסימוני עיר חכמים של 
Smart City בהתאם לחוקים החלים בתחום שיפוטם.

- אין אזרח או תושב ארה"ב.

  -Live בתחום השיפוט אשר מאפשר Smart City Eco (SCE) למכור 
אסימונים (SCE) אסימונים דרך קהל ללא צורך בהרשאה מקומית.

- אתה מכיר את כל הכללים הרלוונטיים בתחום השיפוט הספציפי 
שבו הם מבוססים וכי רכישת אסימון הצפנה באותה סמכות אינה 

אסורה, מוגבלת או כפופה לתנאים נוספים כלשהם.

- לא ישתמש masssale עבור פעילויות בלתי חוקיות, כולל אך לא 
מוגבל הלבנת הון ומימון טרור
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- יש לו ידע מספיק על טבעם של אסימונים הצפנה ויש להם ניסיון 
משמעותי עם, הבנה תפקודית של, השימוש המורכבות של התמודדות 

עם אסימונים הצפנה ומטבעות ובלקשיין מערכות ושירותים.

רכש חכם אסימונים העיר אקו כי הם רוצים לקבל גישה לפלטפורמה 
Smart City Eco (SCE). כלכלת האסימון היא חדשנית להפליא. כל 

אסימון עלול להיות מושפע מפעולות רגולטוריות, לרבות הגבלות על 
בעלות, שימוש או החזקה. רגולטורים או נסיבות אחרות עשויים לדרוש 

כי מכניקת ה - SCE תשתנה, כולה או חלקה. לכן, אנו עשויים לשנות את 
המכניקה כדי לעמוד בדרישות הרגולטוריות או בהתחייבויות 

ממשלתיות או עסקיות אחרות. עם זאת, אנו מאמינים כי המכניקה 
המתוכננת שלנו להיות ראוי וסביר בגירסה הסופית.




