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Какво е CargoCoin? 
- ICO Базирано във Великобритания. 
- CargoCoin е смарт контракт, блокчейн платформа децентрализираща международната 

търговия и транспорт. 
- Целта на платформата е да улесни и оптимизира взаимодействието между търговци, 

спедитори, корабни линии, букинг агент и други участници в международната търговия и 
транспорт на стоки. 

- CargoCoin свързва реалния свят на международната търговия и транспорт с блокчейн 
технологиите.   

 

Проблеми и Решения 
- Намаляване на измамите в международната търговия и транспорт чрез въвеждане на 

смарт контракт Коносаменти, Акредитиви и други опции за крипто плащания.  
- Оптимизация на разходите. Смарт контракт Коносаменти и Акредитиви намалят или 

елиминират високите банкови разходи, елиминират таксите за международни куриери и 
офис разходи за консумативи.  

- Намаляване на закъснения. Обмяната на документи е мигновенна и верността на 
документа е гарантирана от предварително договорените условията в смарт контракта. 
Същевременно документа е верифициран от блокчейн.   

- Сигурност за информацията. Карго Коин предоставя естествена сигурност за 
информацията. Платформата разчита на блокчейн алгоритъма без каквато и да е 
възможност за теч на информация. 

- Увеличено доверие. Карго Койн разчита на публичната инфраструктуран на Етериум 
Блокчейн.   

- Безопасно Архивиране. Карго Койн разчита на цялостенo историческo съхранение на 
всички транзакции. Тази функция елиминира възможността за физическо изгубване или 
унищожение на документи.  

 
 

Какви са целите? 
- Целта на CargoCoin е създадване на платформа за глобален пазар за тръговия и 

транспорт, базиран на блокчейн и смарт контракти.  
- Основна цел е покачване на на стойността на CargoCoin тоукън-а.  
 

Как ще се постигнат зададените целите?  
- Етап 1: Създаване и представяне на БЕЗПЛАТНА на платформа за транспорт на стоки 

по море. Формиране на широка потребителска база за безплатните услуги услуги на 
Cargo Coin платформата. 

- Етап 2: Представяне въвеждане на смарт контракти на платформата. 
- Етап 3: Употребата на смарт контракти създава търсене за Карго Коин тоукъни. 

Увеличеното търсене на CargoCoin тоукъни увеличава стойността им на пазарите.   
 

Какви функции изпълняват CargoCoin смарт контрактите? 
- Смарт Коносаменти – Намаляване на измамите, пести време, намаля разходите, лесни 

за боравене и крипто обен между контрагенти.  

- Смарт Акредитиви и смарт сметки с набирателни функции. Бързи и евтини за създаване 
и употреба.  

- Директни разплащания между контрагенти.  
- CargoCoin смарт контракт услугите се използват за плащане на навла, услуги и стоки. 

https://www.thecargocoin.com/


 
 
 
 
 

2 | www.thecargocoin.com 
 

Revolutionising the global trade and 

transport by decentralisation 

www.thecargocoin.com 

Пазарен Обхват 
- 380 Милиарда щ.д. морски навла платени през 2016 (*UNCTAD 2016)  
- 12 Трилиона щ.д. – стойност на стоките превозени по море през 2017 (*WTO 2016) 
- Милиони потребители 
- Ограничен брой платформи покриващи само частично услугите на Cargo Coin, с високи 

месечни абонаменти.   
- Смарт контракт коносаменти и акредитиви все още не са налични на пазара 
 

CargoCoin ще се търгува на следните крипто борси:  
- Nauticus Exchange - Борса за твърди и крипто валути, регистрирана и регулирана в 

Австралия 
- Ethen Exchange – Etherium ERC 20 борса 
- Други борси – в процес на пресъединяване.  
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