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.

Motivasyon
MotivasyonBugünün sosyal medya alanında bir sorun var. Mükemmel ve filtrelenmiş görüntülere odaklanmak,
görkemli bir sahte gerçekliğin altını çiziyor ve sosyal medya kullanıcılarını depresif ve yalıtılmış bırakıyor. Bilim,
yalnızlık duygusunun daha fazla izolasyona yol açabileceğini ve bunun da kişiyi sosyal medyaya daha çok iterek
kısır bir inziva ve hüzün döngüsüne neden olabileceğini göstermektedir.
Kuende’nin, insanların gerçek dünyada buluşmalarını ve çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklerle gerçek
arkadaşlıklar kurmalarını sağlayarak, yani sosyal medyayı olumlu bir güç olarak kullanarak, sosyal ağların etkisini
değiştirebileceğini umuyoruz. Oyunlaştırma ilkelerini sosyal etkileşimlere uygulayarak, Kuende’nin kullanıcıların
birbirlerini bulmaları ve çeşitli yerlerde buluşmaları için zorlayıcı ve eğlenceli nedenler yaratacağına inanıyoruz.

Çevrimiçi Hayatınız. Gerçek Hayatınız. Dengeli Hayatınız.
Kuende, açık hava etkinlikleri ile sosyal medya platformunun çevrimiçi özelliklerini ve cazibesini birleştiren,
hibrit bir çevrimiçi-çevrimdışı sosyal ağdır. Özellikle günümüzün en aktif sosyal medya kullanıcıları olan ve
akranlarıyla gerçek hayattaki etkileşim eksikliğinden en çok etkilenen Z Nesli ve Milenyallere ulaşıyoruz.
Benzer ilgi alanları olan insanları birleştirerek ve gerçek dünya sosyalleşmesini oyunlaştırarak, kullanıcılarımız
herhangi bir bedel ödemeden sağlıklı, gerçek dünya bağlantıları oluşturacaklar. İş modelimiz, en az doğrudan
reklam ile bu sosyal etkileşimleri destekleyecek Meydan Okumaları kolaylaştırabilecek topluluk konumlarına ve
işletmelere odaklanmak için tasarlanmıştır.

Kuende Değeri
Misyonumuz, dijital etkileşimlerin gerçek olanların yerine geçmesine ve ciddi kişisel zararlar yaratmasına izin
veren gençlerle dolu bir dünya görmekten doğdu. Misyonumuzu karşılayacağımızdan emin olmak için, Kuende
projesini doğru yolda tutmak için tasarlanan Temel Değerleri oluşturduk:
•
•
•
•
•
•

Bireylerin yaşamlarında fark yaratmak
Hizmetler ve teklifler aracılığıyla olumlu etki
Faaliyetlere katılma ve genişletme mücadelesi
İnsanların kendilerini bulup ifade etmelerine yardımcı olmak için yaratıcılık
Eğlence; hizmetimizin insanların kullanmak istediği olumlu bir güç olmasını sağlamak için
Başkalarını düşünme: platformumuz ve kullanıcılarımız tarafından desteklenir

Şirket İstatistikleri

Fonu: 2.6 Milyon $

3 Yıldır
Zamanında Ürün Teslimi

Mevcut Web ve Mobil
Uygulamalar

20.000’den fazla
Uygulama İndirmesi

60.000’den
fazla Kayıtlı Kullanıcı

Google Play Store’da
4.8 Puan

Alınan Toplam Yatırım

Yol Haritamız

2015
Tohum Öncesi Yatırım - 120.000$
Kuende.com (Alpha)
2016
Tohum Yatırım - 2.500.000$ Mobil
Uygulamalar (Alpha)Uygulanmış
Oyunlaştırma
2017
Kuende.com & Mobil Uygulamalar
(Beta) Web & Mobil Güvenlik Denetimi
Hazırlığı ICO
GDPR Tam Uyum (1/3)
2018 - Q2
ICO Başlangıç
GDPR Tam Uyum (2/3)
Güvenlik Denetimi
60.000’den fazla kullanıcı

2018 - Q4
Meydan Okuma Tavsiyeleri için Akıllı
Algoritma
GDPR Tam Uyum (3/3)
Meydan Okuma Çerçevesi (2/3)
Testnet KUE ve KP Güvenlik Denetimi
Blok Zincir Entegrasyonu (3/3)

2019 - Q3-Q4
Etkileyici Profili
Kozmos Entegrasyonu (2/2)
İlgi Alanına Dayalı Gruplar
Grup Meydan Okumaları
Canlı Yayın
Kshop (Dijital Ürünler)

2018 - Q1
Meydan Okuma Çerçevesi (1/3)
Blok Zincir Entegrasyonu (1/3)
ICO Web site & Tanıtım Yazısı

2018 - Q3
KUE Platforma yatırılacak Dolandırıcılık
Karşıtı Mekanizma Meydan Okuma
Çerçevesi (2/3) Güvenlik Denetimi
Blok Zincir Entegrasyonu (2/3)
2019 - Q1-Q2
Kp Oluştur
Kozmos Entegrasyonu (1/2)
Meydan Okuma Çerçevesi (3/3)
Civic ile entegre (KYC Prosedürleri için)
Şifreli Mesajlar
1. Kuende Oyunu
İpucu İçerik Oluşturucuları
Check-in Özelliği
Kshop (Uygulama içi Alımlar & Bağışlar)
2020
Meydan Okuma Oluşturucular için API
2. & 3. Kuende Oyunları
İşletme Profilleri
Sponsorlu Meydan Okumalar Reklamla
İlgili Mekanizmalar
AR Meydan Okumaları
Gelir Akışı Testini Başlatın

Kuende’yi Seveceğini Düşündüğümüz Üç Grup
Hizmetlerimizde yer alacak ve hem mikro ekonomiyi hem de iş modelimizi destekleyecek üç farklı grup ön görüyoruz.
Hizmetin gelişmesiyle birlikte ek gelir fırsatları sunmayı bekliyoruz, yine de aşağıda bazı erken etkileşimler ve gelir akışları
bulunuyor.

Kulanıcılar: Siz ve Arkadaşlarınız
Birey Kuende’nin köşe taşıdır. Çekirdek, hedef demografimiz Z Nesli ve Milenyaller olsa da, sunduğumuz faaliyetler
aracılığıyla bize ve onların topluluğuna katılmaları için her yaştan ve yetenekten insanları davet eden bir sosyal ağ olmak
istiyoruz. Kullanıcılar meydan okumalar oluşturabilir, oy verebilir ve onlara katılabilir. Profilleri ayrıca videoları, fotoğrafları,
içerik akışları, müzik çalarları ve dinamik sohbetler için geleneksel sosyal yayınları destekleyecektir.
Belirtilmesi gereken bir nokta, kullanıcıların çoğu meydan okumaya katılabilmeleri için KUE veya Kp gereksinimlerine
sahip olmayacaklarıdır (yardımcı jetonlarımızın tam bir tanımı ve işlevleri, tanıtım yazımızda mevcuttur). Bu, sistemimizin
arada sırada katılım yapan kullanıcılarının bile kendi topluluklarındaki meydan okumalara katılabilecekleri anlamına gelir. Ki
bu da, iş ortaklarımızın güvenilir bir kitle büyüklüğüne sahip olmasını sağlar.

Kuende İş Modeli Avantajları: Misyonumuz, sosyal medya kullanıcıları için olumlu, gerçek dünya bağlantıları
sağlamaktır. Bu görevi, Kuende’ye katılan her yeni insanla başarıyoruz. İş perspektifinden bakarsak, büyüyen
kullanıcılar, daha fazla uygulama içi Kshop dijital ürün satışı yapmamıza ve daha fazla iş ortağı ve reklam vereni
sağlam bir kitleye sunarak güvence altına almamızı sağlar.

İşletmeler: Şirketler ve Yerel Topluluk Grupları
Resmi işletmelere ve topluluk gruplarına bağlı hesaplar, reklamcılık ve meydan okumaların yaratılması yoluyla kendilerini
tanıtabilecektir. Kayıt olurken, hesapların işletme faaliyetlerini ve isim mülkiyetlerini kanıtlamaları gerekecektir.
İşletmeler, kullanıcıları konumlarına, ürünlerine, hizmetlerine ve daha fazlasına çeken çeşitli meydan okumalar yaratabilirler.
Müzelere gezileri, halka açık yerlerde uygulamaları kullanma, fuar festivallerine katılma, yemek yeme ve çok daha fazlasını
hayal ediyoruz.

Kuende İş Modeli Avantajları: İşletmelerin Kuende için istikrarlı bir gelir akışı yaratarak, reklam ve Sponsorluk Meydan
Okumaları aracılığıyla faaliyetlerini desteklemeleri için en büyük Kuende alıcıları olmaları beklenmektedir. Bu hesaplar,
reklam programımıza erişen ilk hesaplar olacaklardır. İlerde, işletmeler Khop’larımızda dijital hizmetleri ve malları
satabilecektir, Kuende ise küçük bir yüzde alacaktır.

Kitleleri Etkiyenler: Ünlüler, Yıldızlar ve Toplum Kahramanları
Kitleleri etkileyenler bir platformda büyük bir topluluğun takip ettiği insanlardır. Kullanıcılar en az 10.000 takipçiye
ulaştıklarında kitleleri etkileyen sayılırlar, aynı zamanda kullanıcıları başarılı YouTube kanalları gibi diğer metriklerle
statülerini doğrulamaya davet ediyoruz.
Kitleleri etkileyen hesaplar, kullanıcılarımızı eğlendirmek için tasarlandı ve ünlü statüleri, onlara hizmetimizde ek avantajlar
sağlıyor. Kitleleri Etkileyenler Sponsorlu Meydan Okumalar düzenleyebilir ve bir işletmenin Sponsorlu Meydan Okumalarını
tanıtmak için işletme hesaplarıyla iş oertaklığı yapabilir. Platformumuz, İşletmelerin Kitleleri Etkileyenlere Kp biçiminde
ödeme yapmalarını sağlar.

Kuende İş Modeli Avantajları: Kitleleri etkileyen profillerin dahil edilmesi, gerçek dünyadaki etkinliklere daha fazla
insan götürmeye yardımcı olan topluluk kahramanları oluşturmamıza yardımcı olur. Ayrıca, Kuende de takipçiler
için içerik yayınlayabilir ve insanların tutarlı bir şekilde hizmet ve sosyal platformumuza geri dönmelerine yardımcı
olabilirler. Kuende, kitleleri etkileyenlerin sürekli güncellemeler ve görüşmeleri tanıtmaları için onları ödüllendirme
yöntemleri bulabilir, ya da ilerde kullanıcıların Kp ile sağlanan satın alma veya üyelik kullanarak onları doğrudan
ödülledirmelerine izin verebilir.e

Kuende Şirketi ve ICO
Kuende, tohum ve tohum öncesi fonlarda 2.6 milyon dolardan fazla para topladı. İlk ekosistemimiz için ilgiyi ve heyecanı
güvence altına almak için TBD üzerinde bir ICO sunarak bu başarıya odaklanıyoruz. Bunun, platformumuzu büyütmek,
yeni kullanıcılara ulaşmak ve yeni yetenekler, özellikler ve genişlemelere çeşitli yerel ve büyük pazarlara yatırım yapmak
için ilgi uyandırmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz.

Jeton Temini ve Dağıtımı
Kuende Jetonu (KUE), ICO’muzdan satılan bir hizmet jetonu olarak hizmet edecektir. Bir kullanıcının bir meydan
okumadan kaç tane Kuende Puanı alabileceğini etkileyecek ve sistemimizdeki çeşitli mekanizmaları desteklemek
için kullanılacaktır. Bazı Kuende özellikleri, zorlukları yaratmak veya oylamak gibi özellikler yalnızca KUE sahipleri
için kullanılabilir. ICO dağıtımından sonra KUE, Kuende Platformunda tanıtılıp kullanılabilecekleri Q3 2018’e kadar
kilitlenecektir.
Toplam Jeton Miktarı: 3,560,000,000 KUE
ICO - KUE JETON DAĞITIMI
1 ETH = 50.000 KUE
Hard Cap: $17.800.000 (Beyaz liste süresi bittiğinde ETH’de belirlenecek)
Soft Cap (ulaşıldı): $2.000.000 (4000 ETH)
Beyaz Liste Bitiş Tarihi: 26 September, 2018
Halka Satış Dönemi: 1 - 21 October, 2018

Fonların Kullanılması
KUE’nin yüzde on beşi ETH olarak değiştirilecek ve Ether’de tanımlanmış sermaye yaratılacaktır. Bu fonlar Kuende
platformunun geliştirilmesi ve bakımı için uygulanacaktır. Mevcut planlanmış tahsisimiz:
Ar-Ge: %30 - Faaliyetler, yetenekleri tanımlamaya ve ekibimizi büyütmeye yardımcı olmak için ürün planlama, geliştirme,
araştırma ve hackathons gibi etkinlikleri içerir.
İş Geliştirme: %10 - Bu, tehditleri ve fırsatları tanımlamak için piyasa analizini kapsayacaktır. İlgili faaliyetlerin, stratejik
ortaklıkların yanı sıra birleşme ve satın alma işlemlerini de içermesi beklenmektedir.
Pazarlama: %35 - Kuende’in sosyal doğası gereği ağızdan
ağıza pazarlamasından büyük ölçüde faydalanmasını
bekliyoruz, fakat aynı zamanda sağlıklı bir pazarlama
bütçesinin, sürekli kullanıcı edinimini ve yeni pazarlara
girmesini sağlamanın anahtarı olduğunu da biliyoruz.
Güvenlik: %5 - Bu fonlar, bir hata ödül programına ev
sahipliği yapacak ve sistemimizin ve Ethereum blok zinciri
ve üçüncü taraf güvenlik denetimlerini gerçekleştirecek.
Genel masraflar: %20 - Sunucular, geliştirme yazılımı,
yönetim maliyetleri, standart işletme maliyetleri ve yasal
destek dahil olmak üzere işimizin sorunsuz bir şekilde
yürümesine yardımcı olacak operasyonel maliyetler.

FONLARIN KULLANILMASI

Ekibimiz
Kuende, vizyonumuzu yürütmek için çalışan 24 uzman ile hızla büyüyen bir ekiptir. Her üyenin Kuende Topluluğu veya
Deneyimini oluşturma ve optimize etmede temel bir rolü vardır.
Pavel Antohe
CEO & Founder

Teodor ‘Tony’ Pripoae
CTO & Co-founder

Tecrübeli Girişimci, Google Ventures tarafından
sağlanan Blackbox.vc Mezunu

Kıdemli Backend Geliştirici, Backend
Archited Tasarımcısı, Ruby on Rails Öncüsü

Alexandru Tache
Senior Developer

Daniel ‘Hertz’ Bugarin
CISO

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

Bilgi Güvenliği alanında 8+ yıl, eMAG & PayU, en
iyi CTF sanatçısı ve Blok Zincir Tech yöneticisi

24 ekip üyemizin biyografilerine göz atın

Advisers
Fadi Bishara

Thomas Bangert

Rana Chakrabarti

Michael Trout

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

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

George Bunea
CEO IPSX, blok zinciri geliştirici ve evangelist,
deneyimli kripto yatırımcı, siber güvenlik
uzmanı..

Dragos Stanca

ICEEfest Kurucusu, Orta ve Doğu Avrupa’daki en iyi
dijital medya ve reklam-teknoloji öncülerinden biri.
Başlangıç danışmanı ve tohum para yatırımcısı..

TripAdvisor Eski Avrupa Direktörü, iş geliştiricisi ve
melek yatırımcısı. Dijital medya ve online pazarlamada
geniş uzmanlık.

CEO Bit Sentinel, Kurucu Def Camp - CEE’nin en
büyük BT Güvenlik Konferansı, siber güvenlik ve blok
zincir uzmanı.

Andrei Avadanei

CEO Bit Sentinel, Kurucu Def Camp - CEE’nin en
büyük BT Güvenlik Konferansı, siber güvenlik ve
blok zincir uzmanı.

Dean Karakitsos

Kurucu, Bloqchain Science - kimlik çözümleri için
blok zincir teknolojisini kullanarak merkezi olmayan
sistemlerin güvenliğini sağlar. Dijital Vizyoner ve
Fütürist

Aurel Iancu

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

Tüm ekip ile ico.kuende.com adresinde tanışın

