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INTRODUKSYON

Smart City Eco ay solusyon base sa dating karanasan ng 
gumawa ng proyekto sa mundo ng paglalaro, at ang kanyang mga 
karanasan sa ekonomiya na pang-online sa kabuoan.

Ang aming proyekto ay base sa ekonomiyang pang-online, mga 
solusyon para sa mga problema na nakita ng gumawa ng proyekto. 
Gusto naming maka-gawa ng isang one stop shop para sa lahat ng 
pang-online na ekonomiya isang birtwal na mundo na sinusuportahan 
ng SCE token at ng mga tao.

Gusto naming magbigay ng solusyon sa mga tao para sa pagiging 
walang trabaho, at ang pagbigay na rin ng solusyon para sa mga tao 
na naghahanap na tumanggap ng mga tao na tatapos ng mga 
trabaho na ayaw nilang tapusin o walang kapag walang kakayahang 
tapusin ito, at para na rin magbigay ng outsourcing platform para sa 
ibang ICOs at sa aming mga katuwang.

Ang aming smart city ay mag-aalok ng lahat ng solusyon sa iisang 
lugar, gusto naming mag-implementa ng sentro para sa 
pamamalengke na may posibilidad na bumili ng mga produkto mula 
sa aming mga katuwang gamit ang SCE tokens at makakuha ng mga 
produkto na ihahatid sa kanilang adress.

pagbigay ng insentibo sa paglalaro na may posibilidad na kumite sa 
lahat ng mga upgrades at lahat ng ekonomiya ng paglalaro ay ginawa 
sa SCE tokens na magdadala ng kita sa mga manlalaro na 
mamumuhunan ng kanilang oras at magdedebelop ng kanilang mga 
sarili sa aming mga laro. 
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Gagawa kami ng ilang mga laro at ang unang dumating ay ang 
magiging aming Smart City Eco na laro. Ito ay web browser na laro na 
ginagaya ang birtwal na ekonomiya at ang birtwal na gera sa pagitan 
ng mga rehiyon, pagsusugal na may maraming laro na ina-alok na 
pwedeng laruin gamit ang SCE tokens.

Isang social platform na magkokonekta sa mga tao at magbibigay sa 
kanila ng biyograpiya para sa posibleng pagtratrabaho, at ang aming 
platform ay mag-aalok na rin ng wallet na may maraming currencies 
na itinatago sa isang ligtas na pamamaraan.

Nais naming bigyan ang mga users ng isang 
tunay na one stop shop at mas simpleng 
solusyon para sa mga kinkaharap na 
problema ng crypto market sa ngayon, 
madaling access sa mga serbisyo, at isang 
madaling gamiting platform kahit sa mga 
baguhan.

Dagdag dito, isang ligtas na marketplace at marami pang ideya ang 
palalawigin sa tulong ng mabilis na pagyabong ng teknolohiya, sa 
kabuuan, nililikha namin ang isang supermarket para sa average 
crypto users at hatid sa kanila ang kapayapaan ng isip at isang 
nakatutuwang online experience kasabay ng pagtanggal namin ng 
pangangailangan sa paglipat-lipat ng platform.
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Gamit na Blockchain Platform: WAVES 

Kabuuang Token na Inisyu: 10,000,000,000 

Presyo Kada Token: 0.01 $ 

Hard Cap: 12,000,000 $ 

Ang Smart City Eco ay tinatarget ang lahat 
ng mga pangunahing mga global economy 

industries.
gusto naming magbigay ng matalinong solusyon base sa blockchain 
technology at targetin ang pinaka-tinatangkilik.

Kumukuha mula sa global na mga merkado at trilyon trilyong dolyar na 
industriya. Sa Smart City Eco gusto naming gumawa ng platform na gusto 
naming gamitin at gagamitin namin sa pang-araw-araw na gawain, ang 
matalinong solusyon ipagsasama sa ekonomiyang pang-online at ng 
paglalaro sa isang matalinong platform. 

Ang platform na tatarget sa araw-araw na manlalaro at sa mga consumer 
sa online na bibigyan namin ng one stop shop para sa lahat ng kanilang 
mga online na pangangailangan
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Ang mga problema sa mundo ng crypto
y lahat nakapalibot sa atin.

Ngayon ay aming ibubuod ang listahan ng iba sa mga 
problema na nakikita namin sa mundo ng crypto sa 
pangkalahatan.

Ang unang problema ay ang di maasahan at ang merkado na di regulado 
na kung saan ang mga tao ay may mas mababang sopistikasyon ng 
teknolohiya ay nababaling na makawala ng pera o maloko, ang mga tao 
ay may pagkakataong magkamali.
Isa sa mga pinaka madalas na problema ngayon ay ang mga tao na di nila 
alam kung saan gagastusin ang kanilang mga tokens
Maraming mga proyekto ang di nagaalok ng solusyon at mga gamit para 
sa currency, at sa aming opinion ang mga coins na tulad ng Bitcoin na 
may hinaharap na sarili nilang mga problema at ang solusyon ay di pa rin 
nakikita at kami ay nag-aalok ng isang handa nan a solusyon, na 
mapapagtanto sa isang decentralized na pamamaraan.

At pati na rin ang mga tao ay kailangan ng 10 na mga wallets at hawakan 
ang kanilang pera sa mga exchanges na sa aming opinion ay naniningil 
ng mga mataas na bayad para sa withdrawals, at sa dahilan nay un ay 
nalilimitahan ang regular na user na may limitadong halaga ng kanilang 
pear sa bawat na currency at di nila kayang magbayad ng 10-20% na fee. 
Pati na rin na may mga entry fee sa pagdedeposito ng fiat 
money para makuha ang kanilang Bitcoin o kahit ano pang 
currency ang mga tao ay nawawalan rin ng 6-10% at gusto 
nating mapaliit ito at mag-alok ng solusyon para sa lahat ng 
problema na nasa taas.
Pinaplano namin na mag-alok ng solusyonpara sa mga problema sa 
paglalaro na nakita ng aming development team sa kawalan ng 
motibasyon para sa mga manlalaro, ngayon naiimagine namin na papano 
kung kaya mong maglaro ng games at ma-gantimpalahan ka para sa 
iyong tagumpay ng mga SCE tokesn, ang bawat manlalaro ay 
gagantimpalahan ay nakadepende sa kanilang kakahayan at pagunlad ng 
kanilang online na kaharian.
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Merong problema ang seguridad ng mga pondo at ang posibilidad na ma-
hack at ang tuluyang mawala lahat ng kanilang mga pondo.

Ang bilis at ang bayad para sa transaksyon ang mga pinakamalalaking 
pangunahing problema ng Bitcoin sa ngayon. 

Ang pagbili ng mga produkto sa pamamagitan ng halos lahat ng 
cryptocurrency ay di pa rin nareresolba hanggang ngayon at ang 
karamihan sa mga currency ay pwedeng gamitin sa trading lang.

At saka ang pinakamalaking problema ng fiat money ay ang unlimited na 
printing ng pera at ang pagkawala ng halaga nito.

MGA PROBLEMA
Ang bayarin para sa pamumuhunan gamit ang credit card ay 
may patong na 6-10% gamit ang ibang exchanges.

Ang bayad para sa withdrawal mula sa mga exchanges 
papunta sa wallet ay hanggang 20% kada token.

Walang rason sa pag-iral ng tokens bukod sa trading at espekulasyon. 
Walang solusyon ang ibibigay para sa paggastos ng token at ng 
ekonomiya.
Wala masyadong pagpipilian na open para sa mga hodlers 
ng cryptocurrency para gastusin ang kanilang pera sa 
ibang mga produkto at magkaroon ng anumang 
benepisyo kundi magipon at umasa lang na ito ay tataas 
ang halaga.

Ang mga users ay kailangang gumamit ng maraming wallet 
para maghawak ng cryptocurrency at wala maraming di 
maasahang solusyon na di naman nagbibigay ng 
kumpletong solusyon para sa seguridad.
Halos lahat ng tokens ay di nagbibigay ng solusyon para sa 
paggastos ng token at ng liquidity pwede silang 
magkaroon ng magandang produkto pero wala sa mga 
token holders ang magbebenipisyo dahil ang kanilang mga

tokens  ay walang liquidity at pangangailangan para sa 
kanila pwera na lang para sa trading.
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MGA SOLUSYON
Bukod sa trading sa mga exchanges at pagespekula ang aming token ay 
nagrerepresinta rin ng pagpapaandar para sa lahat ng transaksyon na 
mangyayari sa aming platform.

Ang aming sistema ng ekonomiya ay tatakbo sa 10,000,000,000 tokens 
na ginawa para sa paggamit ng platform at hanggang sa ang aming 
platform ay may pangangailangan sa aming mga tokens ito ay hindi 
mawawalan ng halaga katulad ng sa fiat sa pamamagitan ng pag-imprenta 
ng mas maraming pera.

Tinatarget namin lahat ng mga pinakamalalaking mga sektor ng online na 
ekonomiya at gusto naming maresolbahan ang problema sa 
pangangailangan sa pamamagitan ng paggawa ng malaking merkado at 
mataas na pangangailangan at paggamit ng aming mga tokens at sa 
pamamagitan ng paggawa ng malaking pangangailangan para sa kanila.

Ang maraming mga currency na wallet na magbibigay ng 
ligtas na imbakan ng mga tokens at ang pinaka-sikat na 
mga cryptocurrencies, ay 100% na ligtas at imposibleng 
ma-hack na may kumpletong control ng user.
Ang pagbili ng mga produkto gamit ang SCE tokens at ang 
paghahatid nito sa adres ng bahay ng bumili gamit ang 
koreo. Pinaplano naming magimplementa ng maraming 
mga katuwang na mga magbebenta na tatanggap ng SCE 

tokens bilang kabayaran at magiimplementa ng kanilang  pagbebenta ng produkto nila sa 
aming platform, pinaplano namin tumutuok sa pagkakaiba iba ng mga produkto at magdala 
ng mga nagbebenta na Tsino para mag-alok sa aming mga token holders ng tsansa na 
makabili ng mga software goods at mga kagamitan sa pagmimina, etc...
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Ang paggastos ng SCE tokens sa paglalaro para sa upgrades at sa pamumuhunan papunta 
sa ekonomiya ng laro na nag-aalok ng posibilidad para sa  kita na nagbibigay insentibo sa 
nakababagot na sistema ng paglalaro na meron tayo ngayon dahil ang paglalaro ay walang 
dahilan at gantimpala.

Minimal na babayaran sa pamumuhunan sa pamamagitan ng aming mga katuwang na 
nagbibigay ng deposito mula sa mga credit cards para sa lahat ng mga non USA na mga 
residente. Pati na rin ang mababang bayad sa withdrawal.

ANG MGA BENEPISYO NG PAGGAMIT 
NG WAVES BLOCKCHAIN

ANG MGA BENEPISYO
NG PAGGAMIT NG

WAVES BLOCKCHAIN

Ang Waves DEX exchange ay 
magbibigay ng madaling 

depositong mga pagpipilian 
ng credit cards na may 

minimal na fee na madaling 
gamitin na idownload at i

setup sa 3 minuto 

100% na 
siguradong pondo 
na kontrolado ng 

private key ng users 
na imposibleng, 

ma-hack 

Mabilis na
transaksyon, 
halos saglit 

lamang

Mababang bayad sa 
transaksyon ( 0.003 

waves = 0.018$ sa sandal 
na ikinumpara sa 

Ethereum na maliit na 
dolyar lang kada 

transaksyon 

Pagtrade ng mga 
tokens sa DEX 

exchange ay madali 
at ligtas para imbakin 
ang iyong mga pondo 

sa wallet doon 
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ANG AMING TEAM 
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Ang Team expansion ng 

aming team ay magpapalaki pagkatapos ng 
ICO at kami ay maghahanap sa mga 
talentadong mga indibidwal para gawin ang 
team namin na mas malakas, kailangan naming 
magorganisa ng team na kailanga para sa mga 
upgrades ng aming platform na kailangan 
naming implementahin, kami ay magoorganisa ng 
trabaho sa pamamagitan ng pagdedebelop ng 
team sa iba’t ibang mga sektor na 
papatakbuhin ng isang indibwal na pinuno ng 
bawat departamento.

Mga Katuwang na kailangan para sa 

aming platform ay iimplementahin pagkatapos at 
paglilimbag ng aming web browser version ng 
minimum na maaring mabuhay na produkto. - 
Kailangan naming maghanap ng mga katuwang na interesado 
sa aming outsourcing na trabaho at para mapagana sila sa 
listahan ng mga alok na trabaho sa aming platform na magiging 
middleman.
Kailangan naming makahanap ng mga katuwang na interesado sa pagbebenta 
ng kanilang mga produkto sa pamamagitan ng aming platform at kami ay 
nagplaplano na tumutok na makakita ng mga katuwang sa Tsina para sa 
pagbebenta ng mga murang produktong pangteknolohiya pati na rin ang 

mga kagamitan para sa pagmimina at mga iba’t ibang mga 
produkto, maghahanap na rin kami ng lahat ng mga interesadong 
mga magbebenta at sila ay mararanggohan ng 5 star na Sistema at 
ang pandadaya ay di maaring kumita. Ang mga gagawa nito ay 
makakandado ang kanilang pera hanggang ang mga bumibili ay 
magkompirma na natanggap na nya ang produkto at siya ay natuwa 
sa produkto, at saka kami ay titingin na rin para maiwasan ang mga 
scams at magkakaroon ng mga solusyon na gagawin para sa lahat 
ng mga tipo ng posibleng mga sitwasyon na pwedeng lumabas.

Ang paghahanap ng mga katuwang ay magtatagal bago ang paglabas ng aming 
alpha na bersyon at kapag ito ay nailabas na ang aming mga users ay pwede ng mag-
test sa lahat ng mga aspeto at pagganahin na marangguhan ang kanilang karanasan 
at makagawa ng ibang mga pagpapabuti na kailangan para ang paggamit ng aming 
platform ay maging mas madaling gamitin.
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PAGGASTOS NG TOKENS
PARA SA PAGBILI NG MGA

PRODUKTO SA AMING MGA
KATUWANG NA 

TAGABENTA. 

MGA GAMIT
NG

SCE TOKENS

ANG ONLINE 
GAMING VIRTUAL 

ECONOMY NA 
PINAPATAKBO NG 

SCE TOKENS.

TRABAHONG 
PANG-ONLINE

NA BAYAD SA SCE 
TOKENS

CASINONG PANG-
ONLINE IBA'T !BANG 

MGA LARONG CASINO 
NA NILALARO GAMIT 

ANG SCE TOKENS. 
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.

ANG ONLINE SHOPPING
AT E-COMMERCE AY 

ISANG MULTI TRILLION
DOLLAR BUSINESS.

ANG ONLINE 
GAMING AY 

ISANG MULTI 
BILLION DOLLAR 
NA INDUSTRIYA.

ANG ONLINE 
GAMBLING AY 

TINATAYA BILANG 
ISANG MULTI 

BILLION DOLLAR 
NA INDUSTRIYA

ANG IBANG AREA NG AMING 
PLATFORM AY HINDI 

KALAKIHAN NGUNIT ITO AY 
MAGHAHATID NG ONE STOP 

SERVICE NA NATATANGI.

MGA TARGET NA 
INDUSTRIYA
NG AMING 
PLATFORM
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PAGPOPROSESO NG PONDO PARA SA TOKEN SALE

DISTRIBUSYON NG TOKEN

PLATFORM 
DEVLOPMENT 

60%

TEAM 

10%

MARKETING 

20%

LEGAL 

10%

HINDI IBEBENTA 
HANGGANG 
MARELEASE ANG 
PLATFORM 40%

KABAYARAN SA 
TEAM HINDI 
MAGAGAMIT 
HANGGANG 
MAILUNSAD ANG 
PLATFORM

10%

ICO SALE

HANGGANG 

45%

PRE-ICO 
MARKETING 

5%
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MGA LEGAL NA IMPORMASYON AT PAGPAPAHAYAG

sa pamamagitan ng pagsali sa crowdsale, ang bibili ay sumasangayon sa 
itaas at sa particular, ang mga nererepresenta nito at ang mga garantiya 
na sila ay:

Ang SCE ay di responsable sa kahit ano mang kawalan na 
pwedeng maganap sa proseso ng pagdedebelop ng proyekto 
na ito. Responsabilidad mo ang iyong pagbili ng tokens at 
kaya iyong kinikilala na ang SCE ay nasa yugto pa ng 
pageeksperimento at ito ay pwede pang mabago at hindi 
responsible sa kahit ano mang mga kawalan na pwedeng 
mangyari mula sa pamumuhunan sa SCE tokens.

Nabasa ko ng Mabuti ang mga termino at mga kondisyon na 
nakalakip sa white paper.

Kami ay sumasangayon sa lahat ng mga nilalaman at 
tinatanggap na ako ay legally na nakadikit dito.

Na may awtoridad at may buong kapangyarihan na bumili ng 
Smart City Eco tokens ayon sa mga batas na nag-aplay sa 
kanilang sinasakupan ng tirahan.

Na hindi mamamayan ng US o residente.

Nakatira sa sinasakupan na pinapayagan ang Smart City Eco 
(SCE) na magbenta (SCE) ng mga tokens sa pamamagitan ng 
crowdsale na di na nangangailangan ng kahit ano mang lokal 
na pag-awtorisa.
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Ay pamilyar sa lahat ng mga kaugnay na mga regulasyon sa tiyak na sinasakupan na 
kung saan sila ay nakabase at ang pagbili ng mga cryptographic tokens sa 
sinasakupan na iyon ay di pinagbabawal, pinipigilan o nasa ilalim ng kahit ano mang 
karagdagang mga kundisyon.

Hindi gagamitin ang crowdsale para sa kahit ano mang illegal na mga aktibidad, 
kasama na pero di limitado sa money laundering at ang pagpopondo sa terorismo.

May sapat na kaalaman patungkol sa katangian ng cryptographic tokens at ang 
kahalagahan ng karanasan sa, at ang gumaganang pagkakaintindi ng, ang gamit at 
ang mga komplikasyon ng paghawak ng cryptographic tokens at mga currencies at 
ng mga sistemang nakabase sa blockchain  at mga serbisyo.

Ang pagbili ng Smart City Eco tokens ay dahil hinihiling nila na magkaroon ng daan 
papunta sa Smart City Eco (SCE) platform. Ang ekonomiya ng token ay talagang 
makabago. Ang kahit ano mang mga tokens ay pwedeng maapektuhan ng mga 
aksyong pangregulasyon, kasama na dito ang restriksyon sa pagmamayari, paggamit 
o posesyon. Ang mga nagreregulasyon o iba pang mga pangyayari ay pwedeng 
humiling na ang mga mekaniks ng SCE ay mabago, sa kabuoan o sa parte. Kaya, 
pwede naming ma-iba ang mga mekanismo para makasunod sa pangangailangang 
pangregulasyon o iba pang mga obligasyon

join our vision  in building a 

truly smart online city




