Det Nederlandske børs noterte selskapet Icecat jobber med en 2.0
Cryptomynt ICURY for Global Produktinnholds Standardisering

Icecat, et børsnotert selskap i Nederland, med en unik og global åpen innholdskatalog på ehandelsmarkedet, jobber med å etablere og introdusere en såkalt "2.0" cryptomynt, ICURY. ICURY,
Icecat CryptocURrencY, vil bli en kryptotoken som er akseptert av Icecat, og vil spille en rolle i betalinger
og innholdsopprettelse i Icecats eksisterende økosystem. Det er en 2,0 mynt i den forstand at token er
utstedt av en avgjørende eksisterende og lønnsom virksomhet, som har en betydelig og stabil vekst
siden sin stiftelse i 2009.
ICURY er tatt i bruk som en kryptotoken for å desentralisere Icecats eksisterende globale
produktinnholdssyndikasjonsnettverk, som allerede muliggjør 18 milliarder nedlastinger per år av
titusenvis av e-handelsselskaper. Icecat ønsker å bruke mynten som forhåndsbetaling for sine tjenester
til en minimumsverdi. Mynten vil også brukes til å belønne desentralisert innholdsproduksjon og
syndikering. I dag produserer Icecat rundt en million produktdatablad per år. I et desentralisert oppsett,
inkludert token-insentiver, forventer Icecat at produksjonen kan øke til flere millioner
produktdatablader årlig. I dette mynt-økosystem vil uavhengige kvalitets-kontroller opprettholde
standardisert og verifisert produktinnhold.
For den tekniske produksjon og utstedelsen av ICURY samarbeider Icecat tett med Tacxe / Ledgable
blockchain-teamet. Så snart det tekniske pilot-prosjektet er avsluttet, vil Icecat annonsere sitt program
for ICURYs mynt- eller Token-tilbud (ICO / ITO).

Om Icecat NV
Icecat NV er aksje notert på nederlandsk NPEX og en global utgiver og syndikert av produktinformasjon
for e-handelsmarkedet. Icecat NV, grunnlagt i 2009, jobber med rundt 68.000 nettbutikker og hundrevis
av merker som Philips, Sony, Samsung, HP, P & G, Lego og L'Oréal.
Icecat inkluderer datterselskapene Icecat LLC (Icecat Ukraine) og Icecat Content Sourcing OÜ (Icecat
Estland), Iceshop BV, og deltakelse Hatch B.V. Kostnadsentrene Icecat Ukraine og Icecat Estonia er
ansvarlig for å ansette redaktør- og programvareutviklerkapasitet. Hatch BV leverer smarte "Kjøp nå"
knapper som hjelper produsenter å koble sine nettsider til sine kanal parteres nettbutikker og måle
konverteringen. Iceshop er spesialist i e-handelsintegrasjoner og PIM-løsninger (Product Information
Management).
Er du interessert i ICURY? Bli med i Telegram ICURY-gruppen:
https://t.me/icurycoin

