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CargoCoin YÖNETİCİ ÖZETİ
Cargo Coin Nedir?
- Birleşik Krallık temelli ICO projesi
- Cargo Coin küresel ticaret ve taşımacılığı merkezsizleştiren bir akıllı kontrat, kripto para birimi
platformu olacak şekilde tasarlanmıştır.
- Cargo Coin dünya ticaret ve taşımacılığının fiziksel dünyasını blockchain ve online kripto
teknolojileri ile bağlar.
Problemler ve Çözümler:
- Akıllı kontrat Konşimento, akıllı kontrat Kredi Mektubu ve kripto ödemelerini uygulayarak
ticaret ve taşımacılık endüstrisinde Dolandırıcılığı Azaltır.
- Maliyetleri Düşürür. Akıllı kontrat Konşimento ve Kredi Mektubu escrow hizmetleri için ödenen
-

-

yüksek banka ücretlerini ortadan kaldırarak maliyetleri düşür.
Gecikmeleri en aza indirir. Doküman değiş tokuşu önceden belirlenmiş akıllı kontrat şartlarına göre
anlık gerçekleşir ve aynı anda blockchain tarafından doğrulanır.
Bilgiyi güven altına alır. Cargo coin doğal olarak güven altındadır. Bilgi sızmasının imkânsız olduğu
Blockhcain hashing algoritma teknolojisine dayanır.

Güveni artırır. Eteryum blockchaininin kamu alt yapısına dayanır.
Güvenli arşivleme. Cargo Coin tüm geçmiş işlemlerin depolanmasına dayanarak dokümanların
fiziksel olarak kaybını ya da yok olmasını önler.

Hedefler nelerdir?
- Cargo Coin hedefi blockchain ve akıllı kontratlar ile desteklenen ticaret ve taşımacılık için
ücretsiz küresel pazar yerini kurmak.
- Nihai hedef Cargo Coin in gelişmesi ve token değerinin artmasıdır.
Bu hedefleri nasıl başaracağız?
- 1 nci adım: Denizcilik endüstrisi için (deniz taşımacılığı) ÜCRETSİZ bir küresel platform
oluşturmak ve pazara sunmak. Platformun ÜCRETSİZ hizmetler bölümünde geniş bir kullanıcı
kitlesi oluşturmak.
- 2 nci adım: Platform kullanıcılarına akıllı kontratların sunulması.
- 3 ncü adım: Akıllı kontratların kullanılması kullanıcılar tarafından kullanılması ile Cargo Coin
tokenlarına talep artacak. Talebin Artması = Değerin Artması
Cargo Coin akıllı kontratları ne yapar?
- Akıllı Konşimento. Dolandırıcılığı azaltır, zaman kazandırır, maliyetleri düşürür, taraflar
arasında elleçlenmesi ve değiş tokuşu kolaydır.
- Akıllı Kredi Mektupları ve Escrow hesapları. Güvenli, hızlı ve ucuz.
- Taraflar arasında direk anlaşmalar. Akıllı kontrat yan hizmetleri taşıma ücretleri, hizmet
ödemeleri ve kargo ticaret değer işlemleri ile kullanılacaktır.
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Pazar Potansiyeli
- Taşımacılık ödemeleri için 380 Milyar Amerikan Doları (*UNCTAD 2016)
- 12 Tirilyon – deniz yolu kargo endüstrisinin değeri (*WTO 2016)
- Milyonlarca kullanıcı.
- Mevcut rekabetin sınırlı olması, Cargo Coin platformunun sadece hizmetler kısmını kapsayan
yüksek aylık aidat ücretleri.
- Pazarda akıllı kontrat Konşimento ve akıllı kontrat Kredi Mektubu mevcut değildir.
Cargo Coin hangi borsalarda işlem görür?
- Nauticus borsası
- Diğer borsalar yakında geliyor
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