Joys Digital Ödeme hizmeti
Neyi çözüyor
JOYS, ürün ve hizmet satın alımında her türlü kripto birimle yapılacak legal
ödemeler için kullanılabilir bir ödeme servisidir. Joys, ödeme aracı olarak, kripto
para biriminin bir ödeme aracı olmadığı ülkelerde bile yasama organlarını ihlal
etmeden, hemen hemen herhangi bir kripto para birimi ve token eklemenize
olanak tanıyan, Ethereum özel ağına dayalı küresel bir açık blok (Blockchain)
platformudur.
Joys alıcısının ve bizim kazancımız ne üzerine kurulacaktır
Kripto para piyasasının hacminin yaklaşık %1'inin gerçek tedavülde bir ödeme aracı
olarak katılımda bulunduğunu ve yasal alanda daha da bu katılımın epey az
olduğunu tahmin ediyoruz. Juniper Research, 2020 yılına kadar dijital ödemelerin 5
trilyon doları aşacağını öngörüyor. 2019 yılının sonuna kadar,
kripto para
piyasasında tüm aylık işlemlerin %0,5'inin, Joys ödeme hizmeti aracılığıyla
yapılmasını bekliyoruz. Kripto para biriminin kapitalizasyonunun mevcut hacme
kıyasla en azından azalmayacağı ihtimalini öne sürerek ( https://coinmarketcap.com
un verilerine göre) şöyle olacak: $415 500 000 000 * 0,5% = $2 077 500 000 — bizim
hedefimizdir. Joys, ödeme hizmetini kullanmanın üç yolunu öngörmektedir:
1. Joys vasıtasıyla mal ve hizmetlerin ödenmesi;
2. Mal ve hizmetlerin kripto para ve tokenlerle ödenmesi, artı JOYS- a %1
komisyon ödenmesi;
3. Mal ve hizmetlerin Kripto para ve tokenlerle ödenmesi artı ödemede
kullanılan para cinsinden ve ardından JOYS'a dönüşümüyle %2'lik bir
komisyonun ödenmesi;
Aylık, mal ve hizmetlerin ödenmesi için Joys kripto para birimine olan toplam talep,
ICO'da uygulanan hacmin 2,5 katını aşacaktır.
3. Takımın profesyonel deneyimi
Joys ekibi, hemfikir, profesyonel ve ortaklardan oluşan sinerjik bir birliktir. Takımın
çekirdeği, Dinect ve Rate&Goods şirket elemanlarının bir grubundan oluşmaktadır.
Takımın ana bileşimi 8 yıldır birlikte çalışıyor. Biz daha ICO'dan önce, ürün ve
hizmetlere karşılık JOYS alımını sağlayan çalışan bir platform oluşturduk. Şimdi de,
diğer kripto para birimlerini sisteme dahil etmemiz ve birçok ülkede altyapı
oluşturmamız gerekmektedir.
4. Kimlerle çalışmaktayız
Joys modülünün zaten yerleşik olduğu yazarkasa terminalleri 30 ülkede kullanılır.
Rusya'da tüm kasaların %25- i nde zaten Joys modülü vardır, Diğer BDT ülkelerinin
ise 10% - da , Almanya'daki benzin istasyonlarının %50'sinde bu modül mevcuttur.
Biz EVOTOR, Shtrikh-M, Scheidt & Bachmann, Micros ve diğer birçok satıcı ile
çalışıyoruz.
5. Projenin temel avantajları

●

Hazır ürün;

●

Ödeme yaparken kripto para birimlerini yasal olarak kullanmamıza olanak
sağlıyor;

●
●

Yazarkasalara hiçbir ek yazılım ve ekipman yüklemek ihtiyacı yok;
Özel olanlardan başka herhangi bir kripto para birimi ve token kullanma
imkanı veriyoruz;

●
●

Diğer projeler ve kripto para birimleri için açığız;
Dev ölçekleme potansiyeli.

6. Joys Digital ana pazarları
BDT, Avrupa Birliği, Asya, ABD
7. Finansman ihtiyaçları
Joys küresel ödeme hizmetini üç aşamada gerçekleştirmeyi planlıyoruz:
Etap 1: BDT ve Avrupa ülkeleri - $ 50m
Etap 2: Asya ve Afrika ülkeleri - $ 50m
Etap 3: Amerika ülkeleri, Avustralya ve Okyanusya - $ 60M
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