JOYS PROJESİ ÖZETİ

PROJE HAKKINDA KISACA
Joys olduğu kripto para biriminin parasal
bir suret olarak kabul edildiği ülkelerde bile
yasaları çiğnemeden joys’e bağlanan herhangi
bir Mağazadaki çeşitli kripto para birimlerinin
yerleşimleri için açık küresel bir blockchain
platformudur.
NE YAPIYORUZ?
Biz bir parçası ödeme veya tüm dünyada
satın alma Tam maliyet olarak herhangi bir
kripto para işlemleri yapmanızı sağlayan bir
altyapı oluşturmak. Açık bir API oluşturduk
ve Rusya ve Avrupa’da faaliyet gösteren POS
sistemlerinde bir dizi entegrasyon çözümü
uyguladık. Mümkün olan en geniş sayıda pos
sistemi ile entegrasyon çözümleri oluşturmak
ve mümkün olduğu kadar çok mağaza ile
sisteme bağlanmak için çalışıyoruz. Bu mağaza
kripto para birimleri ve birçok blockchain
projelerinin belirteçleri kabul sağlayacak.
BUNA KİMİN İHTİYACI VAR?
Ticaret ve hizmet şirketleri bitcoin veya başka
bir kripto para almak istiyorum.
Blokchain projeleri, sıradan mağazalarda
kendi krypto para ödemek için fırsat vermek
istiyorum.
Katılımcıları teşvik etmek ve motivasyon ve
sadakat programları formüle etmek için iş
süreçlerinde blockchain ve kripto para birimi
kullanmak isteyen projeler.
Toplum için, biz klasik ekonomi içine dijital
ekonominin entegre bir platform ve altyapı
oluşturmak, tüm insanların blockchain
teknolojisi kullanımı yararlanmak için izin:
para daha az harcamak ve daha ucuz mal
satın almak.
HEDEFLERİMİZ
Joys misyonu dijital ekonomiye insan
uygarlığının geçiş noktası getirmek için,
kripto-para Sanayi ve klasik finansal sistemin
konsolidasyonu katkıda bulunmak.
TEMEL ÖZELLİKLER
Biz zaten sadakat programları ve pazarlama
kampanyaları
otomatikleştirmek
için
kullanılan mağaza bir çalışma, pazar
test sistemi oluşturduk. Biz geliştirme ve
ölçekleme için büyük potansiyele sahip tüm
blockchain topluluğu için açık bir platform
ve ödeme işleme altyapısı oluşturun.
YATIRIM İHTİYAÇLARI
Platformun geliştirilmesi ve dünyanın en
büyük pazarlarında altyapı oluşturulması
yatırımlarının toplam tutarının projenin
kendi kendini finanse etmesinden önce 140
milyon dolardan fazla olacağını umuyoruz.
Ve kazanılan para dünya çapında altyapı
geliştirmeye yatırım yapacak.

HAKKINDA
Joys takımı — benzer düşünen insanlar,
profesyoneller ve ortaklar gibi sinerjik bir füzyon.
Ekibin özü şirketlerin Dinect ve Rate&Goods
çalışanlarının bir parçası oldu. Biz zaten ICO bile
önce mal ve hizmet JOYS resepsiyon sağlayan
bir çalışma platformu oluşturmak için başardık.
Şimdi diğer krypto para alımını bağlamak ve
birçok ülkede altyapı inşa etmek zorundayız. Bunu
yapabileceğimize inanıyoruz, çünkü ekibimizin
birçok üyesi bu görevleri uygulama konusunda
büyük deneyime sahip.
Joys, Krypto para bir kısmını veya mal veya hizmetlerin
tam maliyeti için ödeme olarak kullanmanızı sağlar.
Platform sadakat programı veya pazarlama eylem
kurallarına uygun olarak bir indirim olarak onları
giderir beri bu tür fırsatlar yasalara uyumludur,
miles, bonus puan veya indirim kuponları gibi. Aynı
zamanda, tüm mağazalar için Fiat para da ilgili kalır.
Joys tüccarlar mevcut ödeme yöntemlerinin yanı sıra
Kripto para kabul yeteneği ekler.
Joys in alfa öncesi sürümü, uygulama isteği üzerine
zaten mevcuttur. Biz zaten çeşitli POS sistemlerinde
joys entegrasyon çözümleri test ettik. Rusya ve Çin’de
2018 ilkbaharında, kripto para birimi ile alımları
için ödemenin mümkün olacağı ilk mağazaların
çıkmasını bekliyoruz. Bizim API açık ve açıklama Sarı
kağıt mevcuttur.
Çoğu ülkede ödeme aracı olarak kripto para
kullanımı ya açıkça yasaklanmış ya da yasal olarak
tanımlanmamıştır. Bu nedenle, biz yasa ihlali yol
açmayan alımları ödemek için kripto para birimi
kullanarak mekaniği uygulamak:
1) krypto para biriminde indirim sağlayan sadakat
programlarının mekaniği;
2) hediye ve ön ödemeli kartlar;
3) dijital kuponlar — esnek içerir ya da çek herhangi
bir malların satışı hariç crypto para, için dijital kupon
satın içerir.
Blockchain ve krypto para birimleri dünyayı
değiştirecek ve Joys takımı, ilk aşamada herhangi bir
kripto para birimi satın almak için kolay ve kullanımı
kolay bir ödeme platformu topluluk sunan, bu
katılmak niyetinde herhangi bir mağazada.
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