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CargoCoin jeden pager podsumowanie
Co to jest CargoCoin?
- Brytyjski projekt ICO
- Cargo Coin zaprojektowano tak, aby być inteligentną umową, platformą Crypto walut,
decentralizacji globalnego handlu i transportu. Celem platformy jest ułatwienie i
optymalizacja interakcji między handlowcami, spedytorami, liniami żeglugowymi, biurami
rezerwacji, jak również innymi stronami zaangażowanymi w międzynarodowy handel i
transport towarów i ładunków.
- Cargo Coin łączy fizyczny świat handlu & transportem z Blockchain i technologiami Crypto
online.
Problemy i rozwiązania:
Ograniczenie oszustw w branży transportowej handlu & poprzez wdrożenie inteligentnego
kontraktu listu przewozowego, listu kredytowego i płatności Crypto. Płatności są zwalniane
dopiero po spełnieniu warunków ustalonych przez Smart Contract.
Obniżenie kosztów. Smart Bills list przewozowy & listu kosztów cięcia kredytu, eliminując
wysokie opłaty bankowe za usługi Escrow. Sprytny list przewozowy eliminuje
międzynarodowy Koszt kuriera i nieruchome koszty biurowe.
- Minimalizacja opóźnień. Wymiana dokumentacji jest natychmiastowa zgodnie z pre-set
inteligentnych warunków umowy i jednocześnie zweryfikowane przez łańcuch bloku.
- Zabezpieczanie informacji. Moneta Cargo jest naturalnie zabezpieczona. Opiera się on na
technologii algorytmu mieszania Blockchain bez możliwości wycieku informacji.
- Zwiększenie zaufania. Opiera się ona na infrastrukturze publicznej Etherium Blockchain.
- Bezpieczna archiwizacja. Moneta Cargo opiera się na pełnym historycznym przechowywaniu
wszystkich transakcji, unikając w ten sposób ryzyka fizycznego utraty lub zniszczenia
dokumentów.
Jakie są cele?
- Cargo Coin celem jest ustanowienie wolnego globalnego rynku handlu & transportu,
wspierany przez Blockchain i inteligentnych umów.
- Ostatecznym celem jest ulepszenie i wzrost wartości żetonu ładunku.
W jaki sposób osiągamy cele?
- Krok 1: stworzenie i wprowadzenie na rynek wolnej globalnej platformy dla przemysłu
żeglugowego (transport morski). Generowanie szerokiej bazy użytkowników w dziale
"darmowe usługi" na platformie.
- Krok 2: Wprowadzenie inteligentnych umów do użytkowników platformy.
- Krok 3: korzystanie z inteligentnych kontraktów przez użytkowników utworzyć
zapotrzebowanie na tokeny ładunku żetonów. Wzrost popytu = wzrost wartości.
Co robią inteligentne kontrakty Cargo Coin?
-

Inteligentny list przewozowy. Ograniczenie oszustw, oszczędność czasu, obniżenie kosztów,
łatwość obsługi wymiany & między stronami.
Smart list kredytowych kont Escrow &. Bezpieczne, szybkie i tanie.
Bezpośrednie rozliczenia pomiędzy uczestnikami.
Narzędzia Smart contracts mają być wykorzystywane do płatności frachtowych, płatności
usług oraz transakcji dotyczących wartości handlu towarowego.
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Potencjał rynkowy
- 380 000 000 000 USD płatności frachtowych (* UNCTAD 2016) USD 12 000 000 000 000wartość morskiego ładunku przenoszonego przez morze (* WTO 2016)
- Miliony użytkowników.
- Ograniczona konkurencja obejmująca tylko częściowo część usług platformy monet Cargo
z wysokimi opłatami miesięcznymi.
- Brak inteligentnych listów przewozowych i akredytywy są dostępne na rynku.
Gdzie będzie CargoCoin być przedmiotem obrotu?
- Giełda nautycznej w mieście
- Ethen rynek wymiany P2P
- BIND portfel
- Inne wymiany wkrótce
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