კონტენტის გლობალური სინდიკაციის მიზნით ნიდერლანდებში საფონდო ბირჟაზე
რეგისტრირებული კომპანია Icecat-ი მუშაობს 2.0 კრიპტოვალუტაზე სახელწოდებით
ICURY

ნიდერლანდებში საფონდო ბირჟაზე რეგისტრირებული კომპანია Icecat-ი, რომელიც
ელექტრონული კომერციის ბაზარს აწვდის უნიკალურ და გლობალურ ღია
ინფორმაციულ კატალოგს ამჟამად მუშაობს ეგრედ წოდებული "2.0" კრიპტოკოინის
შექმნაზე სახელწოდებით ICURY. Icecat-ის კრიპტოვალუტა ICURY იქნება Icecat-ის მიერ
აღიარებული კრიპტოტოკენი რომლსაც ექნება თავისი როლი გადახდებსა და კონტენტის
შექმნაში Icecat-ის ეკოსისტემაში. ეს არის 2.0 კოინი იმ გაგებით, რომ ტოკენი არის გაცემული
არსებული და მომგებიანი ბიზნესის მიერ. Icecat-ი არ არის სტარტაპი მხოლოდ ბიზნეს იდეით.
ICURY შეიძლება განისაზღვროს როგორც კრიპტოტოკენი Icecat-ის არსებული
პროდუქციის კონტენტის სინდიკაციის გლობალური ქსელის დეცენტრალიზაციისთვის.
ამჟამად აღნიშნულ ქსელის ფარგლებში წელიწადში ხორციელდება 18 მილიარდი
გადმოტვირთვა ათი ათასობით კომპანიის მიერ ელექტრონული კომერციის სფეროში.
Icecat-ს სურს გამოიყენოს ტოკენი როგორც საკუთარი მომსახურებისთვის მინიმალური
წინასწარი გადასახადი. ტოკენი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას კონტენტის
პროდუქციის და სინდიკაციის დეცენტრალიზაციის სტიმულირებისთვის. ამჟამად Icecatი აწარმოებს/აქვეყნებს დაახლოებით ერთი მილიონი პროდუქტის დახასიათებას
წელიწადში. ტოკენის მიერ სტიმულირებული დეცენტრალიზაციის შემთვევაში Icecat-ი
მოელის რომ აღნიშნული მაჩვენებელი ერთი მილიონიდან რამდენიმე ათეულ
მილიონამდე გაიზრდება. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია აღნიშნულ ტოკენეკოსისტემაში ხარისხის შემოწმება (Proof-Of-Quality), რადგან მომხმარებელი მოითხოვს
სტანდარტიზირებულ და დამოწმებულ ინფორმაციას.

ICURY -ის ტექნიკურ შექმნასა და გამოშვებისთვის Icecat-ი მჭიდროდ თანამშრომლობს
Tacxe/Ledgable ბლოკჩეინ გუნდთან. როგორც კი ტექნიკური საპილოტე ვერსია მზად
იქნება Icecat-ი გამოქვეყნებს თარიღებს ICURY -ის კოინების ან ტოკენების (ICO/ITO)
პირველადი შეთავაზების შესახებ.

კომპანია Icecat NV შესახებ

ნიდერლანდებში NPEX-ზე რეგისტრირებული კომპანია Icecat NV არის პროდუქტის

ინფორმაციის გლობალური გამომცემელი და სინდიკატორი ელექტრონული კომერციის ბაზარზე.
Icecat NV დაფუძნდა 2009 წელს და ამჟამად თანამშრომლობს 68 000 ონლაინ მაღაზიასთან და
ასობით ისეთ ბრენდთან როგორიცაა Philips, Sony, Samsung, HP, P&G, Lego, and L’Oréal.
Icecat აერთიანებს შვილობილ კომპანიებს Icecat LLC (Icecat უკრაინა) and Icecat Content Sourcing OÜ
(Icecat ესტონია), Iceshop BV და ფლობს წილს კომპანია Hatch B.V. Icecat უკრაინა და Icecat ესტონია
პასუხისმგებელია რედაქტორებისა და პროგრამისტების პერსონალის დაქირავებაზე. Hatch BV
ახორციელებს ჭკვიანი ღილაკის ინსტალაციას რაც საშუალებას აძლევს მწარმოებლებს
გადაამისამართოს პროდუქტი თდაინტერესებული პირები სასურველ ონლაინ მაღაზიებზე. Iceshop
არის სპეციალიზირებული ელექტრონული კომერციის სფეროში ინტეგრაციისა და პროდუქტის
ინფორმაციის მართვის (PIM) გადაწყვეტილებებში.

თუ ხართ დაინტერესებული ICURY -ით გთხოვთ შემოგვიერთდეთ Telegram ICURY-ის ჯგუფში:

https://t.me/icurycoin

