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ΟΔΙΚΟ ΦΑΡΣΗ

Η νέα γενιά συστημάτων πίστης βασισμένη στο Blockchain. Η ουίτα είναι μια πλατφόρμα όπου
θα είναι δυνατή η συγκέντρωση πόντων από συμβεβλημένα καταστήματα χωρίς να έχουν
απαραίτητα πολλαπλές κάρτες και με την οποία θα είναι σε θέση να λαμβάνουν αγαθά, να
ζητούν δωροκάρτες των κυρίων online υπηρεσιών (Amazon, Playstation κτλ), να πληρώνουν
ιατρικά έξοδα( οδοντίατρους εθνικού συστήματος υγείας) ή ακόμη και να ζητούν την μετατροπή
πόντων σε Fiat μεταφέροντας τους στον τραπεζικό λογαριασμό με τραπεζικές μεταφορές.

join
the
future

1ο-2ο τρίμηνο

2018
Ανάλυση Project
Q3

2018 Whitepaper (Αγγλικό, Ιταλικό)
Πραγματοποίηση της ιστοσελίδας πώλησης Token ICO (Αγγλικό, Ιταλικό)
Q4

2018 Έναρξη ιστοσελίδας πώλησης Token ICO

Η αγορά πίστης προς το παρόν αποτελείται από 2.16 δις δολάρια που είναι ανεκμετάλλευτα και
αναμένεται να αυξηθούν ως τα 6.9 δις δολάρια ως το 2023 .

Ιδιωτική πώληση (μεγάλοι επενδυτές και επιχειρηματίες)

ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ

Ανάπτυξη επιχείρησης: Ευρωζώνη
Whitepaper (Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρώσικα, Κινέζικα, Αραβικά)
Q1

2019 Προ-ICO

Μέσω των STK token και των πιστώσεων σε SCT, προσφέρουμε στους ιδιοκτήτες εταιρειών
σταθερότητα, ασφάλεια και την άνεση του ψηφιακού προγράμματος πίστης.
Σο SCT θα έχει σταθερή τιμή στον χρόνο και αντιπροσωπεύει την "μονάδα πίστης" που μέσω APP
θα δίνεται από τον κάτοχο την εμπορικής επιχείρησης στον πελάτη και από τον τελευταίο μπορεί
να ξοδευτεί σε όλες τις συμβεβλημένες εμπορικές επιχειρήσεις και στην πλατφόρμα FidelitySuite
για την αγορά υπηρεσιών ή ζήτηση ρευστών.

FidelitySuite και πρωτότυπο APP. Έρευνα σε εμπορικές επιχειρήσεις και
ιδιοκτησίες για την αγορά περιουσιακών στοιχείων της εταιρείαςs.
Q2

2019 ICO
2019 Κατανομή Σoken
Q3

TΟ STK TOKEN

Δημιουργία της εταιρείας
Προμήθεια εμπορικών επιχειρήσεων και περιουσίας της εταιρείας
Πλατφόρμα της FidelitySuite. Διαχείριση APP Suitecredt

Θα εξυπηρετεί ως:
-Μηνιαία διανομή ενός ποσού πίστης σε κατόχους αναλογικά του ποσού των STK που κατέχουν
και είναι στην πλατφόρμα
- Να κερδίζουν θέση VIP για να έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικές εκπτώσεις (ως 50%) στις
εμπορικές επιχειρήσεις που αγοράστηκαν από την ουίτα.
- Εκπτώσεις για αγορά προϊόντων / υπηρεσιών στην πλατφόρμα
- Εκπτώσεις για την χρησιμοποίηση σπιτιών για διακοπές από την ουίτα.

Q4

2020Εγγραφή του STK tokenσε διάφορα ανταλλακτήρια
Επέκταση εταιρείας: παγκόσμια
Έκδοση ver.2 της πλατφόρμας FidelitySuite και APP

-Δωρεάν εισιτήρια περιοδικών εκθέσεων και επίσης στην περίπτωση που θα λαμβάνουν μέρος
σε VIP εκθέσεις

Q1
Έναρξη
του Μasternode: blockchain ως υπηρεσία
Q2

Επιπλέον οι χρήστες θα είναι σε θέση να αγοράζουν προϊόντα / υπηρεσίες ακόμη και με άλλα
κρυπτονομίσματα που θα μετατρέπονται αυτόματα σε STK μέσω ΑΡΙ, αυξάνοντας με αυτόν τον
Σρόπο την χρήση των STK. Ένα ποσοστό των STK θα καίγεται με κάθε αγορά και θα εξάγεται
από την πλατφόρμα κάνοντας αποκλειστικότερη την κατοχή των token και μειώνοντας την
παροχή τους.

2020 υνεργασία με άλλες εταιρείες για την ενσωμάτωση νέας
δημόσιας πλατφόρμας REST API (Golang, NodeJs)
Q3

2020 -> ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ επιπλέον υπηρεσίες για Blockchain& κάρτες
OTHER INFO:

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Francesco Napoletano
CEO & Προγραμματιστής

Με Bachelor σε IT, με 12ετη εμπειρία
προγραμματισμού σε εταιρείες.
Κατέχει τις κυριότερες γλώσσες
προγραμματισμού (Java, Python,
PHP, JS, Delphi). Πάνω από 19
χρόνια σε συναλλαγές στην αγορά
του forex.

πίστης διαθέσιμες.

Λεπτομέρειες ICO:

website: www.fidelitysuite.com • mail: info@fidelitysuite.com • telegram: t.me/FidelitySuite

Patrizia Amoruso
CFO & υνιδρύτρια

Επίτυχείς σπουδές στα
Οικονομικά και νομικά. Πάνω
από 20 χρόναι αναθεωρεί
εταιρικές διαδικασίες και
διαχειριστικό έλεγχο

Soft Cap: $600K

Διαθέσιμη παροχή για ico: 60 εκ

Hard Cap: $12M

Αρχικό Ποσό: 0.12$

Simone Di Francia
CFO & συνιδρυτής

Για την παρουσίαση

Ο Simone εργάζεται στο πεδίο του
Blockchain από το 2013. Σώρα
εργάζεται
στην
EthBits,
δημιουργώντας μοντέλα token
για νέες start-ups και τρέχει σε
διάφορες
κοινότητες.
Κοινότητα

υνεργασία

Αγορά

