Kuende - Gerçek Hayat Deneyimleri Oluştur
Sosyal medyanın dünyayı değiştirme gücü olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu her
insanın, grubun ve topluluğun daha iyiye gitmesi için kullanma zamanı. Şimdi
Kuende zamanı.

Vizyonumuz: Sosyal Ağa Sosyalini Geri Vermek
Geleneksel sosyal ağlar, bireysel deneyimleri, başkalarını tecrit edebilecek,
üzüntü ve tecrit duyguları yaratacak şekilde vurgularlar. Sağlıklı
davranışları ve insanların ihtiyaç duyduğu etkileşimleri teşvik etmede
başarısız olurlar. Kısacası, sosyal olmadıkları zaman zarar verirler.
Hakkında birçok araştırmanın yapıldığı bu sorunun çözümü, Kuende.
Kuende, geleneksel profilleri, akışları ve sohbetleri gerçek dünyadaki
aktivitelerin oyunlaştırılması ile birleştirerek gerçek yaşam etkileşimini aktif
olarak teşvik eden ve giderek büyüyen bir sosyal ağ. Dijital aktiviteler,
gerçek aktivitelerin yerine geçmektense, onları tamamlayacak şekilde
tasarlandı.
Kullanıcıların, toplulukların, kitleleri etkilen insanların ve işletmelerin gerçek
dünyadaki konumlarla bağlantılı meydan okumalar yaratmalarına ve
insanları hobiler, beceriler, etkinlikler, eylemler ve daha birçok konuda bir
araya getirmek için tasarlamalarına olanak sağlıyoruz.
Şimdiden 94.000’den fazla kullanıcıyla, iş modelimizin test edilmesini ve
rafine edilmesini desteklemek için uygun bir pilot kitleye sahip olduğumuza
inanıyoruz.

Şirket
•

Inversión Total de Finan. Recibida: $2.6M

•

3 Años de Entrega Puntual del Producto

•

Apps Web y Móviles Disponibles

•

Más de 20,000 Descargas en la App

•

Más de 94,000 Usuarios

•

Puntuación de 4.8 en Google Play Store

ICO
Suministro Total de Monedas: 3,560,000,000 KUE
1 ETH = 50.000 KUE
Lím. Superior: $17.800.000 (en ETH desde que se acabe el
período del Libro Blanco)
Lím. Inferior (alcanzado): $2.000.000 (4000 ETH)
Fecha de Finalización de Libro Blanco: 15 October, 2018
Período de Venta Pública: 19 October - 16 November, 2018

Ekip
Pavel Antohe

İş, Blok Zincir ve Kitle Satış

Blok Zincir teknolojisi ve kripto para birimlerindeki artışı benimsiyoruz
çünkü çekirdek kitlemizde popülerlikleri artıyor ve işletmelerden gelir
elde etmek ve kullanıcılarımıza ödül vermek için güvenilir ve şeffaf bir yol
olduğunu düşünüyoruz. Dünya çapında milyonlarca insan zaten sosyal
ağları ve etkinlik toplantı gruplarını kullanıyor. Sürdürülebilir ilgi ve katılımı
teşvik etmek için bu modelleri birleştirmeyi ve jeton kullanmayı planlıyoruz.
Kuende, İlk Para Teklifi’nde, Kuende Jetonu (KUE) satışı ile sermayeyi
toplayacaktır (19 October - 16 November, 2018)
ICO - KUE JETON DAĞITIMI

CEO & Kurucu
Tecrübeli Girişimci, Google
Ventures tarafından sağlanan
Blackbox.vc Mezunu -

Teodor ‘Tony’ Pripoae

CTO & Kurucu
Kıdemli Backend Geliştirici,
Backend Archited Tasarımcısı,
Ruby on Rails Öncüsü

Alexandru Tache

Kıdemli Geliştirici
Yazılım Geliştirmede 8 yıl, Google
Cloud için eski Site Güvenilirlik
Mühendisi

Daniel ‘Hertz’ Bugarin

CISO
Bilgi Güvenliği alanında 8+ yıl,
eMAG & PayU, en iyi CTF
performansı ve Blockchain Tech
yöneticisi

29 ekip üyemizin biyografilerine göz atın

KUE, sahiplerine sistemimizde haklar veren, meydan okumalar
oluşturma ve iyileştirmeler için kullanılacak ERC20 uyumlu bir jetondur.
KUE jetonlarının satışı yoluyla bir başlangıç fonu oluşturacağız. İleriye
dönük iş modeli, dört gelir akışını içerir:
1. Sponsorlu Meydan Okumalar: Kullanıcılar, Kitleleri etkileyen insanlar
ve Markalar, KUE’yi Kuende’den satın alacaklar, böylece meydan
okumalar yaratabilecek ve belirli kitleleri hedefleyebilecekler.
2. Reklamcılık: Reklamlar ileride satışa sunulacaktır. Ancak kullanıcılar
reklam almayı kabul ederek platform içi ödüller
almalıdır.Geliştiricilerimiz şu anda Meydan Okumalar ile
birleştirilebilecek devrimsel reklam birimleri üzerinde çalışıyorlar,
örneğin konuları ve hatta etkinlikleri reklamlarla birleştirebilecek AR
etkinlikleri veya üstyazımlar.
3. Uygulama İçi Satın Alımlar: Oyunlarımız için bonus, satış, avantaj ve
daha fazlasını satmayı ve sohbet hizmetlerimiz için çıkartmalar, arka
planlar ve emoji paketleri satmayı planlıyoruz.
4. İş Ortaklıkları: Kuende, meydan okuma merkezli platformumuzu
diğer platformlarla birleştirecek stratejik iş ortaklıkları kuracaktır.

Danışmanlar
Charlie Shrem

Bitcoin Vakfı Kurucusu, BitInstant
eski CEO’su ve kurucu ortağı,
CryptoIQ Kurucu Ortağı. Bitcoin
& Blockchain Efsanesi.

Fadi Bishara

Blackbox.vc Kurucusu, en etkili
Silikon Vadisi Konnektör &
Mentor’larından biri, başlangıç ve
iş danışmanı.

Rana Chakrabarti

11 yıl SAP için bir Deneyim
Tasarımcısı olarak çalışan ve
Blackbox.vc Danışmanı olan
Rana, Challenge Framework’ü
tasarlamamıza yardım ediyor.

Aurel Iancu

Domos Capital’de Cosmos
Validator, CTO & Digital Asset
Manager. Blockchain uzmanı,
Ethereum’un ilk savunucularından.

