sharpay

io

Partilhar é a
nova mineração
Botão de partilha com lucro em blockchain

Estado: produto funcional
(MVP)
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sharpay

analítica

Mercado
global de SMM

$40 biliões
Sites no mundo:

≈1 bilião

Mercado global de
blockchain&criptomoeda

> $500 biliões
Sem botões
AddThis
ShareThis
AddToAny
Outros
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sharpay

sharing

NEW:
multi-sharing

NEW:
sharing with
profit

NEW:
blockchain
usage
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mercado de partilhas global

* A Oracle adquiriu AddThis por 200 milhões de dólares em 2016
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sharpay

solução

sharpay é o botão de partilha e multishare para websites com recompensas em base de blockchain
para a promoção de conteúdo para utilizadores. Multisharing é uma oportunidade de partilhar
conteúdo em várias redes com apenas um clique. O botão sharpay poderá parecer-se com qualquer
coisa, pode ser desenhado como nesta página ou personalizado para qualquer
web design que você deseja.
share and get
your tokens for FREE

Conexões:

+

Nós continuamos a trabalhar na adição de novas redes sociais.
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sharpay

tecnología

Fácil integração

Capital social

botões são facilmente
integráveis em qualquer site

avaliação e classificação automática
dos utilizadores dentro do sistema
permite aos utilizadores receber
recompensas maiores

Presença de segmentação
sites com os botões instalados
podem selecionar o público-alvo
acertado para pagar pelo
multisharing

Uso fácil
ações familiares de partilha de
conteúdo para o utilizador, mas
mais simples e mais rápidas
devido ao multisharing

Proteção contra fraudes
sistema inclui mecanismo de proteção contra
bots, o que limita a quantidade e o tamanho
de multisharing pago

Conta de utilizador criada automaticamente
ao partilhar pela primeira vez, o utilizador
é registado no sistema e começa a ganhar
tokens
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sharpay

vantagens

Aumento de conversões
distribuição de conteúdo
dos websites em redes
sociais

Usabilidade
e a possibilidade de ganhar
tokens (moeda digital,
criptomoeda)

Aumento de KPI dos websites
número de utilizadores ativos,
visualizações, registos,
vendas

Aumento de tráfego
para os websites

35 milhões

de sites com
botão *

0.5 milhões
de sites que
pagam *

* Previsão em 3 anos, seguindo os resultados de 2020

$150 milhões

de lucro num ano *
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tokens & bónus de 55%!
Pré-venda

Iníco: Dezembro 11, 2017
Preço do Token: 0.00003 ETH
Compra mínima: 0.1 ETH
Bónus: 50% (+5%, >50 ETH)
Tokens para venda: 80 milhões
Cap: $800k

Venda de Tokens
Início: Março 1, 2018
Preço do Token: 0.00003 ETH
Compra mínima: 0.1 ETH
Bónus: 40%, 30%, 20%
Tokens para venda: 1.420 biliões
Soft Cap: $3M

recompra, trimestral
a partir de T4 de 2018 com 90% do lucro

a par
0.00003 ETH
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advisers & rating

Ken Huang | Especialista em Blockchain bem conhecido

Anteriormente o Chief Blockchain Scientist e Vice-Presidente da Huawei Technologies. Trabalhou nos
escritórios da CGI Federal nos EUA como Diretor de Cibersegurança, e Diretor da Segurança de Cloud.
Fundou a CGI Federal Identity Management Practice e também a Cyber Security Competence Center.
Enquanto trabalhou para a CGI como Consultor Executivo, Ken consultou o Governo Federal dos Estados
Unidos, instituições financeiras e empresas de utilidades e forneceu também conhecimento em Finanças,
Blockchain e Cibersegurança.

Simon Choi | TOP 10 em ICObench, Fintech & Advogado de ICO

Advogado internacional com mais de 25 anos de experiência, qualificado para praticar lei na Inglaterra &
País de Gales, Hong King e China. É um orador bem conhecido em blockchain e também um blogger,
especialista top 10 classificado pela icobench.com. Simon oferece aconselhamento e revisão de novas
regulações blockchain em várias jurisdições para assegurar o maior nível de compatibilidade e aderência
para todas as políticas governamentais relevantes através da tecnologia blockchain.

Vincent Mascart | Entusiasta de Blockchain, Desenvolvedor & Blogger
Empreendedor, Desenvolvedor, fundador de várias empresas, forneceu consultadoria para
diferentes empresas internacionais e está atualmente focado apenas nas tecnologias
blockchain. Entusiasta blockchain, um dos PRINCIPAIS bloggers nas Blockchains Steemit e
Golos. Testemunha de vários projetos DPOS (Steemit, Golos, etc.), criou com sucesso e
entregou várias aplicações com base em blockchain. Fala Francês, Inglês, Holandês, Italiano,
Chinês e está a aprender Russo.
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equipa

Anton Solodikov | CEO

Empreendedor IT, ativista blockchain,
invetor, autor da patente e de aplicações
de patentes internacionais para a
promoção de conteúdo, anteriormente,
CEO na Balalike LLP UK
(desenvolvimento de sistemas de
monetização de conteúdo) e CMO na
GOLOS.io (blockchain e rede social,
tokens x40).

Arkady Yasashny | CFO

Ex-Gestor principal de um dos maiores
bancos Russos (VTB, MDM, Union),
empreendedor investidor em startups de
grande tecnologia.

site: sharpay.io
email: tokensale@sharpay.io
Igor Karavaev | CBDO

Ex-Diretor executivo na Skolkovo
Foundation, o incubador empresarial
Russo líder de startups, também
diretor de desenvolvimento empresarial
e estratégico de grandes corporações
internacionais.

Alexey Stukarchuk | CTO

Entusiasta blockchain, desenvolvedor
experiente em sistemas ERP e CRM de
empresas internacionais (Skoda,
Bosch, Ulmart), desenvolvedor de
aplicações móveis (iOS, Android), chefe
da equipa de desenvolvimento
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