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O QUE É SUIT?

SUITE

ROADMAP

A nova geração de Loyalty System baseada na Blockchain. Suite é uma plataforma onde será possível
acumu
lar os pontos pelas lojas aderentes sem a necessidade de ter vários cartões e com a qual será possível receber
itens, solicitar gift card dos principais serviços online (Amazon, Playstation etc.), pagar tratamento médico
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corrente por transferência bancária.

2018Whitepaper (inglês, italiano)

O mercado das loyalty, atualmente, é composto de 2,16 bilhões de dólares não aproveitados e o crescimento
de até 6,9 bilhões de dólares é esperado em 2023.
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Realização do site Token Sale ICO (inglês, italiano

2018

Lançamento do site Token Sale ICO
Venda privada (grandes investidores e empreendedores)
Desenvolvimento empresa: zona euro
Whitepaper (espanhol, francês, alemão, russo, chinês, árabe)

PLATAFORMA
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2019Pré-ICO

Através o Token STK e os créditos SCT, oferecemos aos comerciantes estabilidade, seguridade e a conveniênc

-

protótipo da plataforma FidelitySuite e do aplicativo [Busca por empresas comerciais e
propriedades a serem adquiridas como ativos corporativos]
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através do aplicativo será acreditado pelo proprietário do negócio para o cliente e por este último poderá ser
gasto em todas as empresas participantes e na plataforma FidelitySuite para a compra de serviços ou a
solicitação do cashback.
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2019ICO
2019Distribuição Token
Q3

O TOKEN STK

criação da companhia
aquisição das empresas comerciais e propriedades como ativos corporativos
Plataforma FidelitySuite • Aplicativo para a gestão dos SuiteCredit

Será usado para:
- distribuição mensal de uma quantidade de créditos aos possessores de STK em proporção às quantidades
de STK detidas e bloqueadas na plataforma
- Obter o status de VIP para ter acesso a descontos exclusivos (até o 50%) nas lojas compradas pelo Suite
- Descontos para a compra de produtos/serviços na plataforma
- Descontos para o utilizo das casas de férias oferecidas pela Suíte
- Tickets de cortesia para extrações periódicas e também a possibilidade de participar de extrações VIP.

Q4

2019listagem Token (STK) em exchanges
Expansão da empresa: resto do mundo
Release ver.2 - Plataforma FidelitySuite e aplicativo
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2020 Lançamento Masternode: Blockchain como serviço
2020Parceria com outras empresas para integrar novas plataformas
Q2

Além disso, os usuários poderão comprar os produtos/serviços também com outras cripto-moedas que serão
parcialmente convertidas automaticamente em STK via API, aumentando assim o utilizo de STK.

Public REST API (Golang, NodeJs)
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2020

Uma percentagem de STK será queimada a cada compra e extração na plataforma, tornando a posse do
Token mais exclusiva e reduzindo o supply.

Serviços adicionais sobre

INFO AGGIUNTIVE:

EXECUTIVE TEAM

Francesco Napoletano

CEO & desenvolvedor
Graduado em ciência da computação,
desenvolvedor em empresas de software
por 12 anos. Usuário das principais
linguagens de programação (Java,
Python, PHP, VB, JS, Delphi). Há mais de 19
anos no mercado trading e forex.

website:

mail:

Patrizia Amoruso
CFO & Co-founder

Concluiu estudos em economia e
direito. Há mais de 20 anos auditor de
processos de negócios e controle
gerencial.

telegram:t.me/FidelitySuite

Simone Di Francia
CFO & Co-founder

Simone trabalha no campo Blockchain
desde 2013. Ele atualmente trabalha
para EthBits, criando modelos de token
para novas start-up e gerenciando
várias communities.

Dettagli ICO:
Soft Cap:$600K

Supply disponibile all’ico:
60M

Hard Cap:
$12M

Prezzo iniziale:
0.12$
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