Initial Coin Offering
– ICO –
Vstop podjetja v svet kriptovalut

Organizator:
Connected Network d.o.o

KAJ JE ICO?

´ Kratica ICO pomeni “Initial Coin Offering“, ki posnema dogodek IPO oz. “Initial
Public Offering“, ki je dobro uveljavljen v finančni industriji. IPO je preprosto
dogodek, ko lastniki delniške družbe prvič ponudijo svoje delnice javnosti.
´ Pri kriptovalutah je ideja praktično identična. Po tem, ko snovalec in izdajatelj
določene nove kriptovalute le-to uveljavi, uspešno kotira na eni izmed borz
kriptovalut ter narudari prvo zalogo kovancev, le-te prvič ponudi javnosti v
zameno za eno izmed klasičnih valut oz. tako imenovanih FIAT valut.

KAKO PA TO GRE?
´ Kot podjetnik ustvarjate poslovni načrt z izdelano idejo vašega kovanca / žetona oziroma vaše
platforme in tako napovedujete začetno ponudbo kovancev.
´ Svet prepričate z vašo zgodbo oziroma vizijo o tem, kako verodostojni in sposobni ste, da lahko
uresničite vašo rešitev za sledenje oskrbovalne verige po celem svetu. Prav tako pripovedujete
zgodbo o vašem kovancu in kako bo ravno vaš kovanec postal dragocen za svet in kako vaša
rešitev rešuje velik problem. Potencialnim kupcem ponujate nakup vaših kovancev s fiksnim
popustom sedaj – še preden je ideja uresničena – kar vam bi omogočilo, da boste zbrali dovolj
kapitala za nadaljevanje vaših načrtov in da zgradite kar potrebujete.
´ V tem specifičnem primeru, je podjetje v manj kot 30 minutah pridobilo 22.500.000$ kapitala!
´ Kupcem vaših kovancev to sporočate zato, ker bo vaš ekosistem uspeval še v prihodnjih letih in
omejeno število kovancev bo tako pridobilo na vrednosti. Potem bodo lahko tudi oni sami
uporabljali kovance za plačilo v vaši platformi, ali pa jih bodo prodali drugim naprej po višji
vrednosti.
´ Začetna ponudba kovancev se izvaja preko zanesljivega javnega blockchaina kot sta Ethereum
ali NEO, da bi zagotovili zaupanje lastništva in prenosljivosti teh kovancev. Torej v resnici vi ne bi
ustvarjali povsem novega kovanca, namesto tega bi zgradili svoj kovanec na drugem kovancu.
´ Če bodo ljudje verjeli v vašo vizijo in bodo kupili vaše kovance, boste dobili sredstva za uresničitev
svoje ideje. Še vedno pa se soočamo s problemom ponudbe in povpraševanja.
´ Več si lahko preberete na https://kriptomat.io/kaj-je-ico/

Connected Network ICO managing.
Naša storitev za vaše podjetje?
Fundacija za zbiranje sredstev in vstop podjetja v svet kriptovalut
´ Uspešno zbiranje sredstev se začne s trdnim temeljem in strateško kampanjo.
´ Sporočanje vaše dodane vrednosti in ekonomičnosti uporabe vašega žetona ali
projekta je naša naloga.
´ Zelo pomeben je dokument “WHITEPAPER” - ustanovni list, v katerem je
investitorjem trasparentno in jasno predstavljena ideja, rešitev problema, podjetje,
poslovanje, ekipa, načrt - plan - roadmap, delništvo, prodaja in implementacija
tehnologije Blockchain.
´ Sodelovali bomo z vami kot vodnik skozi začetni postopek ponujanja kovancev in
vzpostavili vaš prodor v investicijski svet blockchaina.
´ Connected Network lahko pripravi vašo platformo in blagovno znamko, za
začetek in zbiranje sredstev.

Connected Network ICO managing.
Naša storitev za vaše podjetje?
´ Svetovanje in strategija za podjetje
Vsaki stranki se prilagodimo glede na njegove zahteve, da pridemo do željenega
cilja.
Pri implementaciji ICO-ja, prav tako pri investiranju - analiziranju podjetja, je
pomemben globok vpogled v poslovanje stranke oziroma podjetja z razumevanjem
kako bo dodajanje tehnologije blokchain lahko vplivalo na obstoječo poslovnost
podjetja.
Cilj pri sodelovanju z podjetjem je postaviti naslednje 3 točke, ki so zelo pomembne;
1. uporaba kovanca v ekonomičnem smislu (ponudba/povpraševanje)
2. jasna predstavitev tehnologije, ki rešuje nek problem v realnem svetu
3. Robustna in angažirana skupnost, ki stoji za kovancem oziroma podjetjem.

Connected Network ICO managing.
Naša storitev za vaše podjetje?
´ Nudimo marketing activity za podjetje.
Za uspešen “foundrising” ICO-ja in uspešno delovanje podjetja v blockchain svetu je
najbolj pomembna angažiranost in doslednost “communitya” kar predstavlja 60%
uspeha.
Torej, Učinkovito oglaševalno pozicioniranje in posredovanje rešitve problema iz
resničnega sveta, katerega vi rešujete z vašo tehnologijo, gradi moč uspeha za vaš
projekt; Uporaba pravih kanalov oglaševanja, kjer se ustvari blockchain community
in medijev postane projekt lahko 60% uspešen.
Ostalo je ideja, ki predstavlja reševanje problema v realnem svetu in uresničitev
zastavljenega ROADMAP-a (ali so cilji realni?, pomembna strateška povezovanja,
itd.)

Connected Network ICO managing.
Naša storitev za vaše podjetje?
Blockchain tehnologija in pametne pogodbe.
Revolucija sodobne poslovne in digitalne infrastrukture.
´ Blockchain tehnologija in pametne pogodbe imajo možnost optimizacije v
digitalnih procesih in prenosu podatkov, kot še nikoli prej; medtem ko je
tehnologija zapletena, jo lahko mi za vas poenostavimo.
´ S strankami lahko sodelujemo pri razvoju platforme in kovanca, ki temeljijo na
blokchain-u in aplikacijah, ki omogočajo poslovne rešitve oziroma vgradnjo
sistema plačila z kriptovalutami v prihodnosti.

Dodatne informacije:
´ Za vse informacije smo na voljo na:
1. Tel: 0038640303975
2. Email: info@connectednetwork.eu
3. Fb: https://www.facebook.com/Conn.Network/

