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CargoCoin περίληψη σε μονοσέλιδο
Τι είναι το Cargo Coin?
- Βασισμένο στην Αγγλία είναι το έργο του νομίσματος
- Το Cargo Coin έχει σχεδιαστεί για να είναι ένα έξυπνο συμβόλαιο με κρυπτογραφημένο 
εμπόριο και μεταφορές. πλατφόρμα νομισμάτων, αποκεντρωμένη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο στόχος της 
πλατφόρμας  είναι να διευκολύνει και να 
βελτιστοποιήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ εμπόρων, ναυλωτών, ναυτιλιακών εταιρειών, αντιπροσώπων κρατήσεων καθώς και όλων των άλλων μερών που 
εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο και τη μεταφορά εμπορευμάτων και φορτίων.

- Το Cargo Coin συνδέει τον φυσικό κόσμο του εμπορίου και των μεταφορών με την αλυσίδα και τις 
ιντερνετικές τεχνολογίες κρύπτο.
Προβλήματα και λύσεις:
- Μείωση της απάτης στον τομέα του εμπορίου και των μεταφορών μέσω της εφαρμογής έξυπνης 
σύμβασης της παράδοσης, την επιστολή πίστωσης και πληρωμές κρυπτο. Οι πληρωμές απελευθερώνονται 
μόνο μετά την που θα συμφωνούν οι συνθήκες της έξυπνης σύμβασης

- Μείωση του κόστους. Το έξυπνο συμβόλαιο των γραμμών πώλησεως και της πιστωτικής επιστολής μειώνει το κόστος 
εξαλείφοντας τα υψηλά τραπεζικά τέλη για υπηρεσίες μεσεγγύησης. Το έξυπνο Bill of Lading εξαλείφει το κόστος των διεθνών 
ταχυμεταφορών και τα σταθερα κόστη γραφείου.

- Ελαχιστοποίηση καθυστερήσεων. Η ανταλλαγή εγγράφων είναι άμεση σύμφωνα με τους 
προκαθορισμένους έξυπνους όρους της σύμβασης και ταυτόχρονα επαληθεύεται από την αλυσίδα των 
μπλοκ.
- Διασφάλιση πληροφοριών.Το νόμισμα είναι φυσικά ασφαλές. Βασίζεται στην τεχνολογία 
αλγόριθμου κατακερματισμού του μπλοκ αλυσίδας χωρίς καμία πιθανότητα διαρροής 
πληροφοριών.
- Αύξηση της εμπιστοσύνης. Στηρίζεται στην δημόσια υποδομή του Ethereum.
- Ασφαλής αρχειοθέτηση. Το Cargo Coin βασίζεται στην πλήρη ιστορική αποθήκευση όλων των συναλλαγών,
αποφεύγοντας έτσι την απώλεια φυσικών κινδύνων ή την καταστροφή εγγράφων.

Ποιοι είναι οι στόχοι;
- Σκοπός του Cargo Coin είναι η καθιέρωση μιας ελεύθερης παγκόσμιας αγοράς για το εμπόριο και τις μεταφορές, με την 
υποστήριξη της αλυσίδας και των έξυπνων συμβάσεωνς

- Ο απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση και η άνοδος της αξίας των νομισμάτων.
Πώς επιτυγχάνουμε τους στόχους;
- Βήμα 1: Δημιουργία και εισαγωγή στην αγορά μιας ΔΩΡΕΑΝ παγκόσμιας πλατφόρμας για τη βιομηχανια της ναυτιλίας 

(θαλάσσιες μεταφορές). Δημιουργία ευρείας βάσης χρηστών στις δωρεάν υπηρεσίες χρέωσης
της πλατφόρμας.

- Βήμα 2: Εισαγωγή έξυπνων συμβολαίων στους χρήστες της πλατφόρμας.
- Βήμα 3: Η χρήση έξυπνων συμβολαίων από τους χρήστες δημιουργεί ζήτηση για τα 
χαρτονομίσματα του Cargo Coin.

Αύξηση ζήτησης = Αύξηση της αξίας.
Τι κάνουν οι έξυπνες συμβάσεις του Cargo Coin;
- Smart Bill of Lading. Μείωση της απάτης, εξοικονόμηση χρόνου, μείωση του κόστους, 
εύκολο στο χειρισμό και στην ανταλλαγή

- Έξυπνες πιστωτικές επιστολές και λογαριασμού . Ασφαλής, γρήγορη και φθηνή.
- Άμεσοι διακανονισμοί μεταξύ των συμμετεχόντων.

Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για έξυπνες συμβάσεις πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις 
πληρωμές των εμπορευμάτων, τις πληρωμές των υπηρεσιών και τις συναλλαγές αξίας 
εμπορικών συναλλαγών φορτίου.

https://www.thecargocoin.com/


2 | www.thecargocoin.com 

Επανάσταση του παγκόσμιου 
εμπορίου και των μεταφορών μέσω 

της αποκέντρωσης
www.thecargocoin.com 

Η δυνατότητες της Αγοράς
-  380 Δισεκατομμύρια ΔΟΛ αποστολών (*UNCTAD 2016)
- 12 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ - η αξία του θαλάσσιου φορτίου (* 2016 ΠΟΕ)
- Εκατομμύρια χρήστες.
- Περιορίζεται ο υφιστάμενος ανταγωνισμός, καλύπτοντας μόνο εν μέρει το τμήμα υπηρεσιών της

πλατφόρμας με υψηλα μηνιαια ποσά.
- Δεν διατίθενται στην αγορά έξυπνα συμβόλαια φορτίου και επιστολές πίστωσης.

Πού θα διαπραγματευτεί το CargoCoin;
- Nauticus Ανταλλακτήριο
- Ethen market P2P ανταλλακτήριο
- BIND Πορτοφόλι
- Άλλα ανταλλακτήρια έρχονται σύντομα

https://www.thecargocoin.com/



