Kuende - A Criar Experiências Na Vida Real
Sabemos que as redes sociais têm o poder de mudar o mundo. Está na altura de utilizar isso para
o melhor de cada pessoa, grupo e comunidade. É a altura da Kuende.

A Nossa Visão: Colocando o Social de Novo nas
Redes Sociais
As redes sociais tradicionais destacam as experiências individuais sob
formas que podem isolar os outros e gerar sentimentos de tristeza e
isolamento. Elas não conseguem encorajar comportamentos saudáveis e
os tipos de interações que as pessoas necessitam. Resumindo, causam
danos quando falham em serem sociais.

Empresa
•

Financiamento Total de Investimento
Recebido: $2.6M

•

3 Anos de Entrega Atempada do Produto

•

Apps Web e Mobile Disponíveis

•

Mais de 20 000 Downloads de Apps

•

Mais de 94 000 Utilizadores

A Kuende é a solução para este bem pesquisado problema. Somos
uma rede social em crescendo que encoraja ativamente a interação na
vida real combinando perfis, feeds e chats tradicionais com gamificação
de atividades no mundo real. As atividades digitais são projetadas para
complementar, não substituir, as reais.

•

4.8 de Avaliação na Loja Google Play

Permitimos que os utilizadores, comunidades, influenciadores e
negócios criem desafios específicos ligados a localizações no mundo
real e puramente projetados para aproximar as pessoas em torno de
passatempos, competências, atividades, ações e muito mais.

1 ETH = 50.000 KUE

Contando já com mais de 94000 utilizadores, acreditamos que temos uma
audiência piloto viável para suportar o teste e afinação do nosso modelo
de negócio.

Data de Término da Whitelist: 15 October, 2018

Negócio, Blockchain e Crowdsale

ICO
Fornecimento Total de Tokens: 3,560,000,000 KUE
Limite Máximo: $17.800.000 (será definido em ETH
assim que o período da Whitelist terminar)
Limite Mínimo (alcançado): $2.000.000 (4000 ETH)
Período de Venda Pública: 19 October 16 November, 2018

Equipe
Pavel Antohe

Estamos a abraçar a ascensão da tecnologia blockchain e das criptomoedas
porque estão a ganhar popularidade entre o nosso principal público e
fornecem uma forma fiável e transparente de gerar receita a partir de
negócios e fornecer recompensar aos nossos utilizadores. Milhões de
pessoas em todo o mundo já utilizam as redes sociais e grupos que se
reúnem para atividades. Planeamos combinar estes modelos e utilizar
tokens para promover o interesse e envolvimento sustentável.

CEO & Fundador
Empreendedor Experiente,
Graduado na Blackbox.vc –
Patrocinado pela Google Ventures

Teodor ‘Tony’ Pripoae
CTO & Cofundador

Programador Backend Sénior,
Designer Arquiteto de Backend,
Pioneiro Ruby on Rails

A Kuende irá angaria capital através da venda do Token Kuende (KUE) na
nossa Oferta Inicial de Moedas (19 October - 16 November, 2018)

Alexandru Tache

Programador Sénior

ICO – DISTRIBUIÇÃO DE TOKENS KUE

8 anos de exp. em Desenvolvimento,
antigo Engenheiro de Fiabilidade do
Site para a Google Cloud

Daniel ‘Hertz’ Bugarin

CISO
+8 anos em Segurança da
Informação, ex. eMAG & PayU, top
CTF performer e um mestre em
Tecnologia Blockchain

Consulte a biografia completa dos nossos 29 membros
da equipa

Founders & Dev Team

Fundadores & Equipa de Programadores

A KUE é um token que está em conformidade com a ERC20 que
será utilizado para criar e curar desafios dando aos proprietários uma
participação no nosso sistema. Iremos angariar um financiamento inicial
através da venda de tokens KUE. O modelo de negócio, no futuro, envolve
quatro fontes de receita:
1. Desafios Patrocinados: Os Utilizadores, Influenciadores e Marcas irão
comprar KUE para assegurar uma participação na Kuende, permitindolhes criar desafios e almejar audiências específicas.
2. Publicidade: Eventualmente serão comercializados anúncios, embora
os utilizadores possam optar por receber anúncios e também irão receber
recompensas na plataforma. Os nossos programadores já estão a trabalhar
em unidades de anúncios revolucionários que podem ser combinadas com
Desafios, tais como eventos AR ou envolvimentos que misturam anúncios
com localizações e inclusive atividades.
3. Compras na app: Planeamos vender bónus, reforços, regalias e mais
para os nossos jogos, bem como vender pacotes de etiquetas, fundos e
emojis para os nossos serviços de chat.
4. Parcerias de Negócio: A Kuende irá estabelecer parcerias de negócio
estratégicas que irão fundir com a nossa plataforma centrada em desafios
com outras plataformas.

Assessor
Charlie Shrem – Fundador da
Bitcoin Foundation, cofundador
e antigo CEO na BitInstant,
cofundador da CryptoIQ. Lenda
da Bitcoin e Blockchain.

Fadi Bishara

Fundador da Blackbox.vc, um
dos Conectores e Mentores
mais influentes em Silicon Valley,
assessor de startups e negócios.

Rana Chakrabarti

11 anos como Designer
Experiente para a SAP e um
Mentor Blackbox.vc, Rana
ajuda-nos a desenhar a
Estrutura do Desafio.

Aurel Iancu

Validador Cosmos, CTO & Gestor
de Ativos Digitais na Dokia
Capital. Adotante e defensor
inicial da Ethereum, especialista
blockchain.

