Icecat, világ vezető tartalomszolgáltatója kriptovalutát fejleszt:2.0
ICURY

Az Icecat, világ vezető tartalomszolgáltatója infokommunikációs, fogyasztói elektronikai és irodai
termékek piacán, jelenleg egy 2.0-ás kriptovaluta megalkotásával foglalkozik. A valuta neve
ICURY (CryptocURrencY). Az ICURY egy Icecat által elfogadott valuta, amelynek fizetésnél és a
tartalomgenerálásnál lesz szerepe. Azért számít 2.0-ás valutának, mert egy jól működő,
nyereséges cég áll az egységek kiadása mögött. Az Icecat mögött rengeteg elért eredmény,
működő szolgáltatás és folyamatos üzleti teljesítmények állnak.
Az ICURY decentralizálja majd az Icecat már meglévő, globális termékkatalógusát, amelyről
mára évi 18 milliárd alkalommal tölt le adatokat több tízezer cég, vállalat. A valuta az előre
fizetések alkalmával lesz használatos. Valamint az ICURY használata decentralizálja a termék
generálást, ez által jelentősen fel is gyorsítja azt. Jelenleg az Icecat évi 1 millió új termék leírást
képes generálni, az ICURY bevezetése után ez a szám várhatóan a 10szeresére fog nőni.A
független minőség ellenőzés továbbra is rendkívül fontos, hiszen felhasználóink számára a leírás
minősége a legfontosabb tényező.
Az ICURY technikai megvalósításában és kiadásában a Tacxe/Ledgable blockchain team segít
az Icecatnek, a két cég szoros kooperációban dolgozik. Amint a technikai megvalósítás
befejeződött az ICURY eredeti egység (Initial Coin) vagy token kibocsátás (Token Offering)
(ICO/ITO) időpontja bejelentésre kerül.

Icecat NV
A Dutch NPEX tőzsdén bejegyzett Icecat NV egy globális kiadó és termék leírás szindikátor az ecommerce piac számára. A 2009-ben alapított Icecat NV mára 68.000 workshoppal és több száz
világhírű márkával, például: Philips, Sony, Samsung, HP, P&G, Lego és L’Oréal, dolgozik együtt.
Az Icecathez tartozik néhány leányvállalat is, Icecat LLC (Icecat Ukrajna), Icecat Content
Sourcing OÜ (Icecat Estonia) és az Iceshop BV. A cég együtt dolgozik a Hatch B.V-vel. Az
Ukrajnában lévő központok felelősek a szerkesztő és szoftver fejlesztő csapatok kapacitásáért.
Hatch BV smart “Buy Now” gombokkal járul hozzá a cég sikeréhez. Ezek a gombok segítik a
gyártókat, hogy weboldalaik egyszerűbben használhatóbbakká váljanak vevőik számára.
Érdeklődik az ICURY iránt? Csatlakozzon a Telegram Icury csapatához:
https://t.me/icurycoin

