
Сonstruim soluții SMART 
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Introducere 

Smart City Eco este o soluție bazată pe experiențele 
anterioare ale creatorului de proiect în lumea jocurilor și experiențele 
în economia online în general.

Proiectul nostru se bazează pe economia online, soluție pentru 
probleme care poți să le bezi în proiectul creat. Dorim să dezvololtăm 
un stop shop pentru toate lumea virtuală, online şi economică, 
susținute prin token SCE și de oameni.

Noi dorim să oferim persoanelor şomere o soluție , de asemenea, 
oferim soluție şi pentru oamenii care vor să angajeze alte persoane , 
pentru  care doresc să termine un lucru sau care nu au nici o 
cunoştință cum să o termine în plus, care formează o platformă de 
externalizare pentru ICO și parteneri.

Smart City va oferi toate soluțiile într-o singură platformă. Vrem să creăm un 
centru comercial cu posibilitatea de a cumpăra bunuri de la partenerii noștri 
folosind token-uri SCE și să livrăm bunurile la adresa dvs.de domiciliu. 

Oferim jocuri de noroc cu profituri reale în cazul în care toate upgrade-uri și 
restul de jocuri economice se fac în token-uri  SCE  ceea ce va aduce profit la 
jucători care își va economisi timp și se va dezvolta în Jocurile noastre. De la 
început o sa lansam câteva jocuri bazate pe browser Smart City Eco, un joc 
simular economiei virtuale. Apoi se vor lansa și alte jocuri de noroc cu funcții 
multiple pe care le puteți juca folosind token-uri  SCE.
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O platformă socială care va conecta oameni împreună și le formează 
biografie pentru  ocuparea posibilă a forței de muncă, de asemenea, 
platforma noastră va oferi un portofel cu multiple valute 

Noi dorim să oferim utilizatorilor noștri un adevărat un stop Shop și 
soluții simple pentru toate problemele , piața Crypto trece de acum la 
servicii accesibile,precum și această platformă este uşor de înțeles 
chiar şi pentru începători. 

De asemenea, securitatea pieții şi multe alte 
idei care vor dezvolta mai departe o creștere 
rapidă a tehnologiei, iar rezultatul este că v-
om face supermarket pentru utilizatorii Crypto 
care va duce la liniștea utilizatorilor şi 
experiențele plăcute online care elimină 
necesitatea de a trece de la o platformă la 
alta.



Page 5 WhitePaper | 2018 

Q1 2018 
CREAREA CONCEPTULUI SI 
ORGANIZAREA PROJECTULUI

Q2 2018 
INVESTITII INITIALE PENTRU 

DEZVOLTAREA PROJECTULUI 

Q3 2018 LISTAREA PE 
BURSELE DE VALORI

Q3 2019 TESTAREA 
PLATFORM EI LANSATE 

Q4 2019 
TEST IMPLEMENTARE A 

JOCURILOR SI PARTENERILOR 
PE PLATAFORMA 

Q2 2018 
CREAREA ECHIPEI SI 

INCEPEREA PERIOADEI ICO 

Q4 2018 
MINIMUM DE PRODUSE VIABILE 

Q1 2020 REALIZARE A 
PLATFORM EI BETA

Foaia de parcurs și rezumatul
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Platforma folosește Blockchainul de tip : Waves

Numărul total de token-uri: 10,000,000,000 

Prețul unui token : 0.01 $ 

Hard Cap: 12,000,000 $ 

Smart City Eco este de direcționare toată 
economia online globală a industrii.

Atingând piețele globale și multi-trilioane industriale de dolari, cu Smart 
city eco dorim să creăm o platformă care apelează la publicul general și 
care poate fi folosit zilnic.

Soluția Smart este de combinarea economiei online și jocurilor de noroc 
într-o singură platformă  Smart . O platformă care va ținta în fiecare zi  
jocurile și consumatori online , care vor oferi un stop Shop pentru toate 
nevoile lor online



Page 7 WhitePaper | 2018 

Problemele lumei crypto Prima 

problemă este lipsa de fiabilitate și o dereglementat piață, în 
care persoanele cu mai puțin tech sofisticare tind să piardă 
bani sau să fie păcălit, oamenii au tendința de a avea 
probleme : înțelegere portofele și înțelegere Crypto, în 
general, și au tendința de a face greșeli.

Una dintre cele mai frecvente probleme în zilele noastre este 
indisponibilitatea în cazul în care oamenii nu pot poseda token-uri.

Multe proiecte nu oferă soluții și cazuri de utilizare a monedelor  lor și, în 
opinia noastră, monedele bitcoin se confruntă cu propriile probleme cu 
soluție de nicăieri în vedere, oferim o mulțime de soluții, ceea ce va fi 
realizat într-un mod descentralizat.

De asemenea, oamenii au nevoie de a avea 10 portofele și menținerea 
constantă de schimbare a banilor care, în opinia noastră, taxa de retragere 
este de înaltă valoare ,prin care utilizatorul care a limitat sumă de bani în 
fiecare valută și nu ar putea permite de a plăti 10-20% taxă.

De asemenea, există taxe de intrare în depunerea Fiat de bani pentru a 
obține bitcoin sau orice altă valută. Oameni pierd în jurul a 6-10% în 
această situație, astfel, dorim să minimilizam pierderile și oferirea soluțiilor 
pentru toate probleme de mai sus.

Planul nostru de a oferi o soluție pentru jocurile de noroc 
online problema văzut de către vizitatorii echipei de 

dezvoltare , adică observarea lipsei de motivație pentru jucători. Acum, 
imaginați-vă dacă puteți juca jocuri și să fie recompensate pentru dvs. 
progresele în token-uri SCE  în cazul în care fiecare jucător va fi 
recompensate în funcție de abilitățile lor și progresul lor online. Există și o 
problemă în ceea ce privește securitatea fondurilor, aceasta constă în 
infiltrarea  hackerilor și pierderea completă a fondurilor.
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Viteza și taxele de tranzacție reprezintă una dintre principalele probleme 
ale Bitcoin-ului  în momentul de față.

Achiziționarea de produse cu aproape toată criptocurrency nu a fost încă 
rezolvată și cea mai mare parte a monedei poate fi utilizată doar pentru 
tranzacționare.

De asemenea, una dintre cele mai mari probleme în economia monetară 
este imprimarea nelimitată a banilor, ceea ce face ca moneda să își piardă 
valoarea

PROBLEMELE 
Taxele pentru investitii prin intermediul cardurilor de credit 
variaza de la 6% la 10%  folosind anumite schimburi.

Taxele de extragere prin bursede valorispre portofel ajung la 
20%.

Nu sunt prea multe optiuni pentru cei care detinatorii de 
token-uri sa-si cheltuiasca banii pentru anumite produse si 
sa aiba alte beneficii ci doar pentru economisiri in 
speranta ca ele vor creste in valoare.

Utilizatorul trebuie sa utilizeze mai multe portofele pentru 
a tine cont de valuta si exista o multime de solutii nesigure 
de pastrare.

Majoritatea token-urilor nu ofera solutii pentru cheltuirea si 
a lichiditatea lor, care ar  putea deveni un produs excelent, 
dar niciunul dintre detinatorii token-urilor, de facto,nu vor 
beneficia de el, deoarece token-urile nu vor avea lichiditate 
si nu se folosesc decat pentru trading.
Nu exista multe optiuni pentru detinatorii criptovalutei sa-si 
cheltuiasca banii pentru produsele dorite sau pentru alte 
beneficii, cu exeptia economisirii in speranta ca token-urile 
lor vor creste in valoare.
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SOLUTII 
Pe langa tranzactionarea de schumburi valuatre si speculatiile de pret, 
token-ul nostru reprezinta combustibilul pentru toate tranzactiile care se 
vor intampla pe platforma noastra.

Sistemul nostru de econmie va emite, 10,000,000,000 token-uri create 
pentru utilizarea pe platforma si ele nu isi vor pierde valoarea, deoarece 
nu vor mai fi tiparite alte tokenuri. 

Am analizat toate sectoarele economiei online si dorim sa rezolvam 
problema cererii prin crearea unei piete mari si utilizari ridicate a 
tokenurilor noastre, ceea ce creeaza  o mare cerere pentru utilizatori.

Portofelul multi-valutar va asigura stocarea token-
urilor si a celor mai multe criptovalute, cu o siguranta 
de o 100%, imposibil de hack  si bani controlati de 
utilizatori.

Achizitionati produse cu token-uri SCE si trimiteti-la la 

adresa dvs.de domiciliu prin posta. Planificam sa 
implementam o multime de vanzatori care vor accepta 
tokenurile SCE ca plati si vor implementa vanzarile 
produselor pe platforma noastra.

Cheltuielile SCE pentru jocurile de noroc, pentru upgrade-uri si investitii in 
economia jocurilor online ofera posibilitatea profitarii, stimuland sistemul 
de jocuri plictisitor, spre deosebire de scenariul current in care locul on-
line nu are nici un scop sau recompensa.
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Taxe minime pentru investiti prin partenerii nostri care ofera depozite cu 
carduri de credit pentru toti rezidentii din afara SUA. Taxe de retragere, de 
asemenea, vor fi reduse.

BENEFICIILE UTILIZARII BLOCKCHAINURILOR WAVE 
PENTRU PLATFORMA SI PENTRU UTILIZATORI

BENEFICIILE UTILIZARII 
BLOCKCHAINURILOR 

WAVE PENTRU 
PLATFORMA SI PENTRU 

UTILIZATORI

Schimburile valutare DEX ofera 
optiuni de depozitare U$Oara cu 
carduri de credit cu taxe minime 

U$Or de utilizat, schimbate $i 
descarcate in 3 minute.

Viteza mare a 
tranzactiei 
aproape 

instantanee

100°/o fonduri 
sigure controlate 
de cheia privata a 

utilizatorilor 
imposibil de spart 

Taxe de tranzactie reduse 
(0 003 waves = 0,018 

dolari in prezent fata de 
eter, care este de cateva 
dolari fiecare tranzactie. 

Tranzactionarea 
token-urilor in 

schimbul DEX este 
u or i sigur pentru a 
va pastra fondurile in 

portofel. 
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Membrii Echipei
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Extinderea echipei echipa noastră 

se va extinde după finalizarea ICO și noi vom fi în 
căutarea tinerilor talente pentru a face echipa 
noastră mai puternică. 

Urmează să formăm o echipa de care platform cu 
adevarat are nevoie pentru a implementa toate 
cele necesare. Noi vom organiza lucrul dezvoltând 
echipa în mai multe domenii având sef de 
department pentru fiecare domeniu.

Partenerii necesari platformei vor fi gasiți după 

publicarea versiunei web a acesteia cu un minim de 
produse. Trebuie să găsim parteneri interesați de 
munca externalizată și să le oferim posibilitatea de a 
lista ofertele de locuri de muncă pe platforma noastră, 
care vor avea rolul de intermediar.

Trebuie să găsim parteneri interesați de vânzarea produselor prin 
intermediul platformei noastre și intenționăm să ne concentrăm pe găsirea 
de parteneri din China pentru a oferi produse ieftine de tehnologie care 
să satisfacă echipamentele miniere și varietatea de produse  Vom găsi, de 

asemenea, toți comercianții cu amănuntul online 
interesați și aceștia vor fi evaluați cu un sistem de 
rating de 5 stele și vor înșela
nu vor fi profitabile pentru cei care ar încerca să facă 
acest lucru deoarece plata va fi blocată până când 
cumpărătorul va confirma că a primit bunurile și că 
este mulțumit de produs. 

De asemenea, vom încerca să prevenim înșelătoriile de returnare și vor exista soluții pentru a 
aborda toate tipurile de posibile probleme de cumpărare care ar putea apărea. Căutarea  
partenerilor va fi înainte de lansarea versiunii alpha și odată lansată, utilizatorii noștri vor 
putea să testeze toate zonele și să ne permită să evaluăm experiențele utilizatorilor și să 
aplicăm îmbunătățirile necesare pentru a face platforma noastră mai ușor de utilizat.
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MODURI  DE 
UTILIZARE A 

TOKEN-
TURILOR SCE

JOCURILE  DE 
NOROC CU 

VALUTA SCE

LUCRO ONLINE 
ACHITAT CU 

TOKENURI SCE

PROCURAREA  
PRODUSELOR DE LA 
PARTENERII NOSTRI

O VARIETATE DE 
CASINOURISI  JOCURI 

ELECTRONIC CU ACHITARE 
IN VALUTA SCE
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.

INDUSTRIA 
COMERTULUI 

ELECTRONIC IN 
INTREAGA LUME ESTE 
ESTIMATA IN MILIARD 

DE DOLARI

INDUSTRIA 
JOCURILOR DE 

NOROC ONLINE 
ESTE ESTIMATA LA 
MII DE MILARDE 

DE DOLARI

INDUSTRIA 
JOCURILOR DE 

NOROC ONLINE ESTE 
ESTIMATA LA MII DE 
MILARDE DE DOLARI

ALTEDOMENII VIZATE IN 
PLATFORMA NOASTRA NU 
SUNT PIETE ATAT DE MARI, 

DAR OFERA UN SERVICIU 
UNIC CARE VA FACE 

PLATFORMA UN LOC INEDIT
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PROCESAREA FONDURILOR DE VANZAREA
TOKEN-URILOR 

DISTRIBUTlA TOKEN-URILOR

DEZVOLTAREA 
PLATFORMEI 

60%

ECHIPA
10%

MARKETING 

20%

IMPOZITE
10%

RESERVE NOT 
SOLD UNTIL 
PLATFORM 

RELEASE 40%

TEAM PAYMENTS 
NOT USABLE 
UNTIL PLATFORM 
RELEASE

10%

VANZAREA
ICO

45%

PRE-ICO 
MARKETING 

5%
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Informație legislativă și actul de renunțare la raspundere

Prin participarea la crowdsale, cumpărătorul este de acord cu cele de mai 
sus și, în special, garantează că a înțeles următoarele:

SCE nu va fi trasă la răspundere pentru eventualele pierderi 
care ar putea apărea în procesul de dezvoltare a acestui 
proiect. Jetoanele de cumpărare reprezintă numai 
responsabilitatea dvs. și sunteți conștient de faptul că SCE se 
află în stadiul experimental și că este încă supusă unor 
modificări și nu duce răspundere  pentru nicio pierdere care ar 
putea să apară din investiția în tokenurile SCE.

Au citit cu atenție termenii și condițiile atașate hârtiei albe.

Sunt de acord cu conținutul acesteia și acceptă să respecte.

Sunt autorizați și au toată puterea de a achiziționa token-uri 
Smart City Eco în conformitate cu legile care se aplică în 
jurisdicția lor de domiciliu.

Nu sunt cetățeni sau rezidenți SUA

Acceptă ca Smart City Eco (SCE) să vândă (SCE) jetoanele 
printr-o aglomerație fără a solicita autorizarea locală.

Sunt familiarizați cu toate regulile conexe din jurisdicția 
specifică pe care se bazează și că achiziționarea de jetoane 
criptografice prin faptul că legea nu este interzisă, 
restricționată sau supusă unor condiții legale suplimentare de 
orice fel.

Nu va folosi crowdsale  cu scopuri ilegale, sau pentru  limita  
spălarea banilor sau finanțarea terorismului.
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Au suficiente  cunoștințe despre tokenuri și criptpvalută 
pentru a înțelege funcționarea  și utilizărea  și tokenurilor, 
precum și experiență de lucru cu sistemele blockchain.

Achiziționează token-urile Smart City Eco pentru că doresc să 
aibă acces la platforma Smart City Eco (SCE). Economia 
criptovalutară este mega- inovatoare. Orice tokenuri ar putea 
fi afectate de acțiuni de reglementare, inclusiv restricții privind 
proprietatea, utilizarea sau posesia.
Autoritățile de reglementare sau alte circumstanțe pot cere ca 
mecanica SCE să fie modificată, în totalitate sau în parte. Prin 
urmare, putem revizui mecanica pentru a respecta cerințele 
de reglementare sau alte obligații guvernamentale sau de 
afaceri. Cu toate acestea, considerăm că mecanica noastră 
planificată este corectă și probabilă în versiunea finală

join our vision  in building a 

truly smart online city




