APA ITU SUITE?

ROADMAP
Q1-Q2

Generasi baru dari sistem loyalitas berbasis blockchain. Suite adalah platfrom dimana
anda bisa mengumpulkan poin dari berbagai toko tanpa mengharuskan memiliki
beberapa kartu dan memungkinkan menerima objek, permohonan kartu hadiah (gift)
dari layanan online utama (amazon, playstation dll), membayar tagihan medis atau
bahkan permohonan untuk mengkonversi poin fiat dan mengirimnya rekening akun
bank pribadi dengan wire transfer.

2018
Analisis proyek
Q3

2018 Whitepaper (Inggris, Italia)
Realisasi website penjualan token ICO (Inggris, Italia)

Market royalti saat ini telah mencapai 2.16 miliar dolar yang tak tereksploitasi dan akan
terus bertumbuh hingga 6.9 miliar dolar pada tahun 2023.

Q4

2018 Meluncurkan website penjualan token ICO
Penjualan privat (investor besar dan pengusaha)
Pengembangan bisnis: Zona Euro
Whitepaper (Spanyol, Perancis, Jerman, Rusia, China, Arab)

PLATFORM

Q1

2018 Pra-ICO

Dengan STK token dan kredit SCT, kami menawarkan stabilitas, keamanan dan
kenyamanan program loyalitas digital bagi pebisnis.
Ct akan memiliki nilai tetap saat waktu itu dan mewakili "loyalty point" melalui aplikasi
yang akan di akreditasi dari pemilik bisnis komersial kepada pelanggan dan yang dari
terakhir dapat digunakan di semua penyokong bisnis komersial dan di dalam platform
fidelitysuite untuk pembayaran layanan atau permohonan pengembalian (cashback).

Prototipe FidelitySuite dan Apilasi. Penelitian bisnis komersial dan properti untuk pembelian
sebagai aset perusahaan.
Q2

2019 ICO
Q3

2019 Distribusi Token

STK TOKEN

Membuat perusahaan
Akuisisi bisnis komersial dan properti sebagai aset perusahaan.
Platform FidelitySuite. Aplikasi manajemen Suitecredit

Akan berfungsi sebagai:
- Distribusi bulanan dari sejumlah kredit kepada pemilik secara proporsional dengan
jumlah STK yang di miliki dan terblokir di dalam platform.
- Mendapatkan status VIP untuk mengakses ke diskon eksklusif (hingga 50%) di bisnis
komersial yang dibeli dari Suite.
- Diskon untuk pembelian produk/layanan di dalam platform.
- Diskon digunakan untuk rumah-liburan dari Suite.
- Tiket gratis untuk ekstraksi berkala dan juga untuk kesempatan menjadi bagian dari
ekstraksi VIP.

Q4

2019 Mendaftarkan token (STK) di Bursa
Perluasan bisnis: Seluruh dunia
Merilis versi 2 Aplikasi dan platform FidelitySuite
Q1

2020 Meluncurkan Masternode: blockchain sebagai layanan
2020 Bermitra dengan perusahaan lainnya untuk terintegrasi dengan platform
Q2

Selain itu para pengguna dapat melakukan pembayaran produk/layanan dengan
mata uang kripto lainnya yang secara otomatis akan di konversi ke STK melalui API,
dalam hal ini untuk meningkatkan penggunaan dengan STK. Persentase STK akan
dibakar (burn) setiap ada pembelian dan ekstraksi di dalam platform yang membuat
token lebih eksklusif dan untuk mengurangi suplai.

REST API publik baru (Golang, NodeJs)
Q3

2020 -> MASA DEPAN Layanan tambahan berkaitan dengan Blockchain & kartu
loyalitas yang tersedia
untuk mitra

OTHER INFO:

TIM EKSEKUTIF

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

Francesco Napoletano

Patrizia Amoruso

Simone Di Francia

CEO & Developer

CFO & Co-founder

CFO & Co-founder

Gelar sarjana di bidang IT,
pengembang di perusahaan
perangkat lunak selama 12 tahun.
Pengguna dengan kemampuan
bahasa pemograman
utama (Java, Python, PHP, VB, JS,
Delphi). Lebih dari 19 tahun di
perdagangan & market forex.

Menyelesaikan studi di bidang
ekonomi dan hukum.
Lebih dari 20 tahun sebagai
auditor proses bisnis dan
pengendalian manajemen.

Simone bekerja di bidang
Blockchain sejak tahun 2013.
Saat ini bekerja untuk EthBits,
membuat model token untuk
startup dan mengelola berbagai
komunitas.

Rincian ICO:
Soft Cap: $600k

Suplai yang tersedia untuk ICO: 60M

Hard Cap: $12M

Harga: 0.12$

For the presentation

For the collaboration

Tim
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