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MAIKSING EHEKUTIBO ng CargoCoin 

Ano nga ba ang Cargo Coin? 
- Isang proyekto ng ICO na naka-base sa UK 
- Ang CargoCoin ay idinisenyo bilang isang smart contract, Plataporma ng crypto currency, 

na nagdidisentralisa sa pandaigdigang transportasyon at kalakalan. Layunin ng platform na 
pamahalaan at mapahusay ang interaksyon ng mga mangangalakal (trader), tagapasa ng 
padala (freight forwarders), mga kumpanya ng barko (shipping lines), booking agents 
kabilang ang iba pang partido na kalahok sa pandaigdigang kalakalan pati na rin sa 
transportasyon ng mga kailanganin (commodities) at mga kargo..  

- Binubuklod ng CoinCargo ang mundong pisikal ng kalakalan at tranportasyon patungo sa 
blockchain at sa mga online na teknolohiya ng crypto.   

 
Mga surilanin at mga solusyon: 

- Pagbabawas ang pandaraya o pamemeke (fraud) sa industriya ng kalakalan at 
transportasyon sa pamamagitan ng implementasyon ng smart contract Bill ng Lading, 
Letter of Credit at mga kabayaran gamit ang crypto. Ang mga kabayaran ay inalalabas o 
binibitawan lamang sa oras na ang mga smart contract pre-set condition ay mabigyang 
tugon.   

- Pagpapababa ng kagastusan. Ang smart contract Bills of Lading at Letter of Credit ay 
nakapagbabawas ng kagastusan sa pamamagitan ng pagaalis ng matataas na bank fees para sa 
serbisyo ng escrow. Ang smart Bill of Lading ay inaalis ang tinatawag na international courier cost 
at office stationary cost..  

- Pagpapaliit sa tyansa ng pagkaantala (delays). Ang proseso ng documentation exchange 
ay mabilisan sa bawat mga termino ng pre-set smart contract at sabay-sabay na 
binibigyang beripikasyon ng blockchain.    

- Pagpapanitili ng seguridad ng impormasyon. Ang CargoCoin ay likas na mga seguridad. 
Nakaasa ito sa tinatawag na blockchain hashing algorithm technology na walang anumang 
posibilidad ng pagtagas (leakage) ng impormasyon.  

- Pagpapataas ng tiwala. Nakaasa ito sa imprastrakturang pampubliko sa blockchain ng 
Etherium. 

- Ligtas na Paaarchive. Ang CargoCoin ay nakaasa sa buong nakaraan ng pag-iimbak ng 
lahat ng transaksyon, kung kayat nakakaiwas sa anumang panganib mula sa pisikal na 
pagkawala o pagkapinsala ng mga dokumento.   
 

- Anu-ano ang mga layunin? 
 

- Ang layunin ng CargoCoin ay ang makapagtatag ng isang libreng pandaigdigang 
marketplace para sa transportasyon at kalakalan, sinusuportahan ng mga blockchain at 
mga smart contract. 
 

- Ang pinakamahalagang layunin ay ang pagpapahusay at ang pagpapataas ng halaga ng 
token ng CargoCoin. 

 
- Paano namin aabutin ang mga layunin? 

 

-  
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- Ika-1 Hakbang: Paglikha at pagpapakilala sa 
merkado ng libreng global platform para sa industriya ng pagbabarko (the maritime 
transport). Nakakapaglikha ng isang malakihang user base sa libre o walang bayad na 
seksyon ng platform.  

- Ika-2 Hakbang: Pagpapakilala ng smart contracts sa mga gumagamit ng platform (platform 
users) 

- Ika-3 Hakbang: Ang paggamit ng smart contract ng kostumer ay lumilikha ng 
pangangailangan (demand) para sa token ng CargoCoin. Ang pagtaas sa pangangailangan 
(demand) ay sinasabayan naman ng pagtaas rin ng halaga nito.      

 
- Anu-ano  ang mga nagagawa ng mga smart contracts ng CargoCoin? 

 

- Smart Bill of Lading. Nakakapagpabawas ng pandaraya o pamemeke (fraud), nakakatipid 
sa oras, nakakabawas ng kagastusan, madaling pamahalaan at madali ring makipagpalitan 
sa pagitan ng iba pang mga partido.  

- Smart Letter of Credit at mga account sa Escrow. May seguridad, mabilis at mura. 
Direktang kasunduan sa pagitan ng mga partisipante o kalahok. Ang smart contracts 
utilities ay gagamitin bilang pamamaraan ng pagbabayad sa freight, kabayaran sa serbisyo 
at transaksyon sa cargo trade value. 

 
Potensyal sa Merkado 

- USD 380 Bilyon ng pagbabayad sa mga freight (*UNCTAD 2016)  
- USD 12 Trilyon – Ang halaga ng mga sea borne cargo (*WTO 2016) 
- Milyun-milyon ang mga gumagamit 
- Limitadong mga kasalukyang mga kakumpetensya, nabibigyang tugon ang bahagi ng 

sector ng serbisyo ng platform ng Cargo Coin na may matatas na buwanang kagastusan 
(fees).  

- Walang smart contract Bills of Lading at Letter of Credit ang meron sa merkado.    
 
Saan nakalista (Listed) ang Cargo Coin?  

- Sa Nauticus exchange 
- Iba pang mga exchanges. Malapit na! 
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