ما هي سويت ؟

خارطة الطريق
Q1-Q2

2018

الجيل الجديد من انظمة الوالء القائمة على البلوكتشين .سويت هي منصة حيث سيكون باإلمكان تجميع النقاط من المتاجر بدون الحاجة
المتالك بطاقات متعددة و التي بواسطتها سيكون باإلمكان استقبال السلع ،طلب بطاقات الهدايا لخدمات اون الين االساسية ( آمازون،
باليستيشن  ،الخ )  ،دفع الفواتير العالجية ( اطباء صحة االسنان الوطنية )  ،وحتى طلب التبديل لنقاط العمالت الورقية و تحويلها الى
الحساب الشخصي عن طريق التحويل السلكي .

تحليل المشروع
Q3

2018

ورقة العمل ( االنجليزية  ،االيطالية )
انجاز موقع بيع التوكن االيكو ( االنجليزية  ،االيطالية )

سوق الوالء في هذه اللحظة مكون من  2.16مليار دوالر غير مستغلة و من المتوقع ان تنمو الى  6.9مليار دوالر في . 2023

Q4

2018

اطالق موقع بيع التوكن االيكو
البيع الخاص ( كبار المستثمرين )
تطوير العمل التجاري  :المنطقة االوروبية
ورقة العمل ( االسبانية  ،الفرنسية  ،االلمانية  ،الروسية  ،الصينية  ،العربية )

المنصة

Q1

2018

ايكو المسبق
النموذج االولي للتطبيق و فايديليتي سويت  .البحث عن اعمال تجارية و عقارية للشراء كأصول للشركة .

من خالل توكن  STKو ارصدة  ، SCTنقدم لمالكي االعمال التجارية االستقرار ،الحماية و الراحة لبرنامج الوالء الرقمية .
سيكون لـ  SCTقيمة ثابته مع الزمن و تمثل “ نقاط الوالء “ التي من خالل التطبيق سيتم اعتمادها من قبل مالكي االعمال التجارية
المرتبطة و في منصة فايديليتي سويت لشراء الخدمات او طلب االستعادة النقدية .

Q2

2019 ICO
Q3

2019

توكن STK

توزيع التوكن
انشاء الشركة
اكتساب اعمال تجارية و عقارية كأصول الشركة
منصة فايديليتي سويت .ادارة تطبيق سويت كريدت
Q4

ستخدم من اجل :
 التوزيع الشهري لمقدار من االرصدة للمالكين بالتناسب لمقدار  STKالمملوك و المحجوز في المنصة . كسب وضع  VIPمن اجل الوصول لتخفيضات حصرية ( تصل الى  ) %50في االعمال التجارية التي يتم شرائها من سويت . تخفيضات لشراء المنتجات/الخدمات في المنصة . تخفيضات في استخدام منازل االجازات المقدمة عن طريق سويت . -تذاكر مجانية لألنشطة االضافية الدورية و ايضا الفرصة للمشاركة في االنشطة االضافية . VIP

تصنيف توكن ) (STKفي البورصات 2019

توسيع العمل التجاري  :في جميع االرجاء
اطالق النسخة الثانية من منصة فايديليتي سويت و التطبيق
Q1

اطالق الماسترنود  :البلوكتشين كخدمة 2020
الشراكات مع الشركات االخرى لدمج منصات ريست أي بي آي العامة الجديدة 2020
Q2

اضافة الى ذلك ،سيكون المستخدمين قادرين على شراء منتجات/خدمات حتى بعمالت مشفرة اخرى والتي سيتم تحويلها اوتوماتيكيا الى
STKمن خالل  ،APIو بهذه الطريقة يزيد استخدام  .STKسيتم حرق نسبة متن  STKمع كل شراء و نشاط اضافي في المنصة لجعل
امتالك التوكن حصريا و تقليل العرض .

)(Golang, NodeJs
Q3

2020

خدمات اضافية تتعلق بتوفير البلوكتشين المستقبل >-
و بطاقات الوالء للشركاء

تفاصيل االيكو :
Supply available for the ico: 60M

Soft Cap: $600k

Initial price: 0.12$

Hard Cap: $12M

من اجل التعاون

للمظهر

الفريق
السوق
المجتمع

معلومات اخرى:

الفريق التنفيذي

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

سايمون داي فرانسيا

باتريزيا نامروسو

فرانسيسكو نابوليتانو

مدير مالي و مؤسس مشارك

مدير مالي و مؤسس مشارك

مدير تنفيذي و مؤسس

بعمل سايمون في مجال البلوكتشين منذ 2013
حاليا يعمل لـ ايثبتس ،انشاء نماذج توكن للمشاريع
الجديدة و ادارة العديد من المجتمعات .

انجزت دراسات في االقتصاد و القانون  .منذ اكثر
منذ اكثر من  20عاما ،مراجع للعمليات التجارية و
تحكم االدارة .

بكالوريوس في اآلي تي  ،مطور لسوفت وير
الشركات منذ  12عاما  .مستخدم للعات البرمجة
الرئيسية
(Java, Python, PHP, JS, Delphi).
منذ  19عاما في مجال التجارة و سوق فوريكس.

