كوينداي – نساعدكم ف ي� صنع تجارب حياتية واقعية
تغي� العالم .حان الوقت الستخدام ذلك
علم أن لوسائل التواصل االجتماعي القدرة عىل ي
ين
لتحس� حياة كل فرد ومجموعة ومجتمع .إنه وقت كوينداي.

أ
ساس من وسائل التواصل االجتماعية
رؤيتنا :إعادة الهدف ال ي

تقوم شبكات التواصل االجتماعية التقليدية بتسليط الضوء عىل التجارب الفردية بطرق يمكن لها أن تعزل آ
الخرين وتولد
ت
ال� يحتاجها الناس .اختصاراً ،فهي تتسبب
مشاعر الحزن والعزلة .إنها ال تشجع عىل السلوكيات الصحية وأنواع التفاعالت ي
ف� ض
ال�ر عندما ال تتمكن من ذلك.
ي
ف
ت
ت
ال� تشجع بشكل
ال� لطالما بُحث عن حل لها .إننا شبكة تواصل اجتماعي آخذه ي� النمو و ي
كوينداي هي الحل لهذه المشكلة ي
ن
ن
فعال عىل التواصل الحقيقي فيما يب� الناس عن طريق الدمج يب� الملفات الشخصية والمواد المنشورة والمحادثات مع
االف�اضية مصممة لدعم ،وليس استبدال ،أ
أنشطة مسلية ف� العالم الواقعي .أ
النشطة ت
النشطة الواقعية.
ي

ش
ال�كة
الكل المستلم 2.6 :مليار دوالر
• التمويل االستثماري ي
توف� المنتج ف ي� الوقت المحدد
•  3سنوات من ي
• توافر التطبيقات للموبايل وعىل أ
ال تن�نت
• ث
أك� من  20000تحميل للتطبيق
ث
• أك� من  94000مستخدم
• تقييم التطبيق عىل متجر جوجل هو 4.8

الشخاص المؤثرين و أ
نحن نمكن المستخدم والمجتمعات و أ
العمال من ابتكار تحديات محددة متصلة بأماكن واقعية
ومصممة خصيصاً لتقريب الناس من بعضهم البعض حول هوايات ومهارات وأنشطة وتفاعليات و ث
أك� من ذلك.

الطرح العام للعملة

ئ
مع ث
المبد� النشط لدعم تجربة وتطوير نموذج العمل الخاص بنا.
أك� من  94000مستخدم نشط ،نؤمن أننا نمتلك الجمهور
ي

الكل للعمالت المتوفرةKUE 3,560,000,000 :
العدد ي

أ
العمال والبلوك ي ن
تش� والبيع للجمهور

حن ن
نتب� االرتقاء بتكنولوجيا البلوك ي ن
االساس كما أنها توفر طريقة
تش� والعمالت الرقمية ألنها تكتسب شعبيه مع جمهورنا
ي
أ
ف
ين
المالي� من الناس ي� جميع انحاء
موثوق بها وذات شفافية لتوليد إاليرادات من قطاع العمال وإعطاء مكافئات لمستخدمينا.
العالم تستخدم بالفعل شبكات التواصل االجتماعي ومجموعات اجتماعات أ
ن
النشطة .نحن نخطط للجمع يب� هذه النماذج
واستخدام العمالت الرقمية لتعزيز استمرار االهتمام والمشاركة.
سوف تقوم كوينداي بجمع رأس المال من خالل بيع عمالت كوينداي الرقمية ( )KUEف ي�

إيث�يوم واحد = KUE 50.000
ي
أ
ت
إيث�يوم حالما تنتهي ف�ة
الحد القىص( ( $17.800.000 :سيتم تحديدها بعملة ي
السماح)
الحد أ
ال ن
إيث�يوم)
د� (تم بلوغه) 4000( $2.000.000 :ي

تاريخ انتهاء تف�ة السماح2018 October 15 :

تف�ة الطرح العام2018 November 16 - October 19 :

الفريق

)(19 October - 16 November, 2018
بافل أنتوهي
المؤسس والرئيس التنفيذي

الطرح العام للعملة – توزيع عملة KUE

أ
ف
ف
س–
ي
خب� ي� ريادة العمال ،خريج بالك بوكس  .ي� ي
ت
إحدى ش
م�وعات جوجل المش�كة
ن
“تو�” بريبوا
تيودور ي

المؤسس المساعد ومدير التكنولوجيا التنفيذي
كب� مطوري بال�مجيات،
ي
رو� أون ريلز
مصمم هندسة بال�مجيات ،أحد رواد ب ي

ش
تات�
ألكساندر ي

كب� مطورين
ي

الخ�ة ف ي� تطوير بال�مجيات ،مهندس
 8سنوات من ب
مراقبة كفاءة الموقع لدى جوجل كالود

دانيال “هرتز” بوجارين
مدير أمن المعلومات

الخ�ة ف ي� مجال أمن المعلومات،
ثك� من  8سنوات من ب
موظف سابق لدى إي ماج وباي يو ،أ
العىل أداء �ف
ً ي
وخب� بتكنولوجيا
برنامج مكافحة تمويل إالرهاب ي
البلوك ي ن
تش�
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ت
ين
المالك� حصة
ال� سيتم استخدامها إلنشاء التحديات ورعايتها من خالل إعطاء
 UEهي عملية رقمية متوافقة مع  ERC20و ي
ف
ئ
مبد� عن طريق عملية بيع عمالت  KUEالرقمية .تتضمن خريطة طريق نموذج العمل
ي� نظامنا .سوف نقوم بجمع رأس مال ي
هذا أربعة طرق للحصول عىل إاليرادات:
ين
المستخدم� والشخصيات المؤثرة والماركات شب�اء عملة  KUEلضمان حصة
التحديات المدعومة :سيقوم كل من
1
ف� كوينداي ،و ت
ال� ستسمح لهم بإنشاء تحديات واستهداف جمهور محدد.
ي
ي
ين
المستخدم� المشاركة لمشاهدة إالعالنات وسيحصلون
الدعاية :سيتم بيع إالعالنات ف ي� النهاية ،سيتحتم عىل
2
ت
ً
ال� من الممكن أن يتم دمجها
و
ثورية
إعالنية
وحدات
عىل
بالعمل
بالفعل
مطورينا
يقوم
المنصة.
داخل
مكافئات
عىل
ا
أيض
ي
ت
ال�
مع التحديات ،مثاال ً عىل ذلك أحداث الواقع المعزز والمناسبات و ي
تدمج إالعالنات مع أماكن محددة ت
وح� بعض النشاطات.
3

ت
المش�يات داخل التطبيق :نحن نخطط لبيع المكافئات والتعزيزات والمنافع

أ
و ث
بالضافة إىل الملصقات والخلفيات وحزم الرموز
أك� من ذلك للعابنا ،إ
التعب�ية لخدمة الدردشة الخاصة بنا.
ي
4

ت
ت
ش
ش
ال� ستقوم
ال�اكات التجارية :ستقوم كوينداي بعمل �اكات اس�اتيجية و ي

المستشارين
ش�م
تشارل ي
ي
مؤسس مؤسسة بتكوين ،مؤسس مساعد
أحد
ي
والمدير التنفيذي السابق لـ “بيتلنستانت إل إل
س” ،مؤسس مساعد لـ “كريبتو آي كيو” ،أسطورة
ي
البلوك ي ن
تش� والبتكوين.
ادي بشارة
مؤسس بالك بوكس ،من ث
أك� الشخصيات
تأث�اً داخل وادي السيليكون ف ي� مجال التوجيه
ي
والمساعدة ،واستشارات أ
العمال و ش
ال�كات
الناشئة.
ت
ابار�
رانا تشاكر ي
خ�ات لدى ساب وموجه
عمل  11عاماً كمصمم ب
ف
ف
س ،يقوم رانا بمساعدتنا ف ي�
ي� بالك بوكس  .ي� ي
تصميم إطار التحديات.

بدمج منصتنا القائمة عل التحديات بمنصات أخرى.
آوريل إيانكو
مدقق ف ي� ش
م�وع كوزموس ،مدير التكنولوجيا
التنفيذي ومدير أ
الصول الرقمية ف ي� دوكيا كابيتال.
ين
خب�
من أوائل
إيث�يوم ،ي
المتبني� والدعاة لنظام ي
ف� البلوك ي ن
تش�.
ي

