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Sharing is
the new mining
Share knop met blockchain winst
3023 Presale klanten!
2400 ETH opgehaald!

Status: werkend product 
(MVP)
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Wereldwijde
SMM markt

$40 miljard

Sites in the wereld

≈1
miljard

Wereldwijde blockchain & 
cryptocurrency markt

> $500 miljard

sharpay     analytics
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Geen knop

AddThis

ShareThis

AddToAny

Andere



sharing
NIEUW:

multi-sharing

NIEUW:
sharing met

winst

NIEUW:
blockchain

gebruik

+ + + +

AddThis * + – – –

ShareThis + +/– – –

AddToAny + – – –

Pluso + – – –

+

+

sharpay io

+

sharpay     global share market

* Oracle kocht AddThis voor $200 miljoen in 2016 3



share en krijg je
tokens voor NIKS

+
Wij blijven actief in het verbinden van nieuwe sociale netwerken.

sharpay     solution

Connections:
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The sharpay is de share en multi-share knop voor websites met op blockchain 

gebaseerde beloningen voor content promotie door gebruikers. Multisharing is een

mogelijkheid om content in meerdere netwerken te delen in slechts één klik. De 

sharpay knop kan elke vorm aannemen, het kan ontworpen worden zoals op deze

pagina of aangepast worden aan elk web design naar keuze.



Eenvoudige integratie
Knoppen zijn eenvoudig te
integreren in websites

Aanwezigheid van 

targeting
sites met de knoppen geïnstalleerd
selecteren het geschikte publieke
om te betalen voor multisharing

Eenvoudig te gebruiken
Gebruiksvriendelijke acties voor
het delen van content, door 
multisharing sneller en
gemakkelijker gemaakt

Sociaal kapitaal
Automatische beoordeling en rangschikking van 
gebruikers in het system kunnen voor grotere
beloningen zorgen

Bescherming tegen fraude
Het system bevat een beschermingsmechanisme tegen
bots, die het het aantal en de grote van het betaald
multisharing aan banden legt

Automatisch gecreërde gebruikers
account
Wanneer men voor de eerste keer deelt, wordt de 
gebruiker in het system geregistreerd en begint tokens 
te verdienen

sharpay     technology
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Toename conversie
Verdeling van de sites content 
in sociale netwerken.

Toename van sites KPI
Aantal van actieve gebruikers, 
views, registraties, verkoop.

Gebruiksvriendelijk
En de mogelijkheid om 
tokens te verdienen (digitale
valuta, crypto-currency)

Toename
webverkeer
naar sites

sharpay     advantages

35 miljoen sites 

met knop *

0.5 miljoen
betalende sites 

*

$150 miljoen

omzet per jaar *
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* Vooruitzicht voor 3 jaar, door de resultaten van 2020



Presale
Start: 11 december, 2017

Token prijs: 0.00003 ETH

Minimale aankoop: 0.1 ETH

Bonus: 50% (+5%, >50 ETH)

Tokens te koop: 80 million — Verkocht!

Plan: $800k — Geslaagd!

sharpay     tokens & bonus

Token Verkoop
Start: 1 maart, 2018

Token prijs: 0.00003 ETH

Minimale aankoop: 0.1 ETH

Bonus: 40%, 30%, 20%

Tokens te koop: 1.420 billion

Soft Cap: $3M — Geslaagd!

à pari
0.00003 ETH

Terugkoop, driemaandelijks
vanaf Q4 2018, 90% van omzet
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Simon Choi | TOP 10 bij ICObench, Fintech & ICO Advocaat
Internationale advocaat met meer dan 25 jaar ervaring, gekwalificeerd tot het beoefenen van de 

advocatuur in Engeland & Wales en in Hong Kong, China. Hij is een bekende blockchain spreker 

en blogger, wereld top beoordeelde expert bij icobench.com. Simon geeft advies en bekijkt 

nieuwe regelgeving omtrent blockchain in verschillende jurisdicties om de hoogste mogelijke 

naleving van alle relevante nationale regelgeving omtrent de blockchain te garanderen

Vincent Mascart | Blockchain Enthusiast, Developer & Blogger
Entrepeneur, ontwikkelaar, oprichter van diverse bedrijven, heeft meerdere internationale 

bedrijven van advies voorzien en is nu totaal gefocused op blockchain technologiën. Blockchain 

enthousiasteling, een van de TOP bloggers in de Steemit en Golos Blockchaines. Getuige voor 

meerder DPOS projecten (Steemit, Golos, etc.), heeft meerdere op blockchain gebaseerde 

applicaties ontwikkeld en uitgebracht. Spreekt Frans, Engels, Nederlands, Italiaans, Chinees en 

bezig met het leren van Russisch.

Ken Huang | Bekend Blockchain Expert
Voormalig Blockchain wetenschapper & VP bij Huawei Technologies. Heeft gewerkt voor CGI 

Federal Office in de VS als Directeur van Cyberbeveiliging en als Directeur van Cloudbeveiliging. 

Hij heeft het CGI Federal Identity Management Practice en Cyber Security Competence Center 

opgericht. Terwijl werkzaam voor CGI als Executive Consultant, adviseerde Ken de Amerikaanse

federale overheid, financiële instellingen en nutsbedrijven. Daarnaast zorgde hij voor de nodige

expertise in Financiën, Blockchain en Cyberbeveiliging. 

sharpay     adviseurs & rating
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Igor Karavaev | CBDO 
Voormalig executive Directeur bij de 

Skolkovo Foundation, 

vooraanstaande Russische start-up

accelerator. Daarnaast ook directeur 

van strategie en bedrijfsontwikkeling 

bij grote internationale bedrijven.

Arkady Yasashny | CFO
Voormalig top manager bij de 

grootste Russische banken (VTB, 

MDM, Union), entrepreneur, 

investeerder in high-tech start-ups.

Anton Solodikov | CEO
IT entrepreneur, blockchain activist, 

uitvinder, auteur van patent en

internationale patent applicaties voor

content promotie. Was de CEO bij

Balalike LLP UK (ontwikkeling van 

systemen om content ten gelde te

maken) en CMO bij GOLOS.io 

(blockchain en sociaal netwerk, tokens 

x40. Alexey Stukarchuk | CTO
Blockchain enthousiasteling, ervaren 

ontwikkelaar van ERP en CRM-

systemen bij internationale 

bedrijven (Skoda, Bosch, Ulmart), 

ontwikkeler van apps voor de 

mobiele telefoon (IOS, Android), 

hoofd van het ontwikkelings team.

sharpay     team site: sharpay.io

email: tokensale@sharpay.io
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