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Q1-Q2

דור חדש של מערכות נאמנות מבוסס על בלוקצ'ין .סוויטה היא פלטפורמה שבה ניתן לאסוף נקודות מחנויות כי הם צייתניים ללא צורך

2018

בכרטיסים רבים ועל ידי אשר ניתן לקבל חפצים ,לבקש כרטיסי מתנה מן השירותים המקוונים העיקריים )אמזון ,פלייסטיישן וכו '( ,לשלם

ניתוח פרויקטים
Q3

.חשבונות רפואיים )רופאי בריאות לאומי ( או אפילו לבקש המרה של נקודות פיאט ולהעבירם לחשבון הבנק שלהם באמצעות העברה בנקאית

)2018 Whitepaper (English, italian
) (english, italianיצירת אתרים למכירת אסימוני ICO
Q4

.שוק הנאמנות כיום מורכב  2.16מיליארד דולר שאינם מנוצלים והוא צפוי לגדול ל  6.9מיליארד דולר עד 2023

השקת אתר אסימון מכירות2018 ICO
מכירה פרטית )משקיעים גדולים ויזמים)

את הפלטפורמה

האירו
פיתוח עסקי :גוש
Q1
)Whitepaper (spanish, french, german, russian, chinese, arab

.אנו מציעים יציבות ,אבטחה ונוחות של תוכניות נאמנות דיגיטלית לבעלי עסקים  SCT,אסימונים אשראי  STKבאמצעות

2019 Pre-ICO

יהיה מוכר מבעלי עסקים מסחריים ללקוחות מן האחרון יכול  APPיהיה ערך קבוע בזמן מייצגים "נקודת נאמנות" כי באמצעות CT

FidelitySuite
.מחקר עסקי מסחרי ורכוש שיירכשו כנכסי החברה  APP.אב טיפוס
Q2

.לרכישת שירותים או כסף בחזרה בקשות  FidelitySuiteלהיות בילה בכל העסקים המסחרי תואם על פלטפורמת

2019 ICO
התפלגות אסימון 2019
Q3

 STKאסימון

יצירת החברה
רכישת עסקים מסחריים ורכוש כפלטפורמה לנכסי החברה  .FidelitySuiteניהול Suitecredt APP

רשימה של אסימונים 2019

:פעולה זו תפעל עבור

Q4

.בבעלות וחסומים על הפלטפורמה  STKsהתפלגות חודשית של מספר הלוואות לבעלים ביחס למספר -

( )STKבבורסה

התרחבות עסקית :ברחבי העולם

.יש גישה הנחות בלעדיות )עד  (50%בעסקים מסחריים שנרכשו מהסוויטה  VIPקבל מצב -

לשחרר  ver.2של פלטפורמת  FidelitySuiteוAPP -

.הנחות לרכישת מוצרים  /שירותים על הרציף -
.הנחות לשימוש בבית נופש המוצעות על ידי הסוויטה -

Q1

כשירות  Masternode: blockchainההשקה של 2020
2020

 VIP.כרטיסים חינם עבור חילוץ תקופתיים וגם את ההזדמנות להשתתף מיצוי -

Q2

שותפות עם חברות אחרות כדי לשלב את הציבור החדש  REST APIפלטפורמה ),Golang
)NodeJs

 STKאחרים אשר יומרו באופן אוטומטי באופן חלקי ב  cryptoבנוסף ,משתמשים יוכלו לקנות מוצרים  /שירותים גם עם מטבעות

Q3

יהיה שרף עם כל רכישה ומיצוי על פלטפורמת שהופך את  STKבדרך זו .אחוז  STKובכך להגדיל את הדרך להשתמש - API,דרך ה

את העתיד >2020 -

.הבעלות על אסימונים בלעדי יותר ומקטין את ההיצע

נאמנות העומדים לרשות השותפים & Blockchainשירותים נוספים בנוגע לכרטיסי

:פרטים ICO

לשיתוף פעולה

 ico: 60Mאספקת זמין עבור

Soft Cap: $600K

מחיר התחלתי 0.12$ :

Hard Cap: $12M

למצגת

מידע נוסף
telegram: t.me/FidelitySuite

Simone Di Francia
סמנכ"ל כספים ומייסד

שוק

Patrizia Amoruso

Francesco Napoletano
מנכ"ל ומפתחים

סמנכ"ל כספים ומייסד

מפתח בחברת תוכנה של - IT, 12תואר ראשון ב

עושה מודל אסימון  EthBits,כיום עובד עבור

מחקרים שנערכו בתחומי הכלכלה והמשפט.

שנים .משתמשים בשפות התכנות העיקריות

.למתחילים חדשים והפעלת מספר קהילות

מיותר מ  20שנים ,תיקונים לתהליכים

מ (Java, Python, PHP, JS, Delphi).

עסקיים וניהול שליטה

.יותר מ  19שנים בשוק המסחר המט"ח

עובדת בתחום בלוקצ'ין מאז Simone .2013

החברה

mail: info@fidelitysuite.com

website: www.fidelitysuite.com

EXECUTIVE TEAM

