Hollanda Borsasında Listeli Icecat, Global Content Üretimi ve Dağıtımı İçin 2.0
Cryptocurrency ICURY Üzerinde Çalışıyor

Hollanda borsasında listelenmiş, e-ticaret pazarı için özgün ve global açık ürün içerik kataloğu sağlayan
Icecat, “2.0 cryptocoin” olarak adlandırılan yeni bir kripto parayı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
ICURY, Icecat CryptocURencY, Icecat ekosistemi içindeki hizmetlerin ve ürün içerik yaratımının
ödemesinde kullanılan bir kripto para olarak pozisyonlandırılacak. ICURY’nin 2.0 kripto para olmasının
nedeni, Icecat’in sadece yeni iş fikri olan bir girişim değil ancak uzun dönemdir karlı ve sektörde bilinen
bir firma olmasından kaynaklanıyor.
ICURY, Icecat’in yıllık 18 milyar katalog bilgisinin paylaşıldığı bugünkü global ürün katalog dağıtım ağının
merkezsiz hale getirilmesi için kullanılacak. Icecat kripto parasını kendi hizmetleri için minimum değeri
garanti eden bir ön ödeme birimi olarak konumluyor. Ayrıca, kripto para merkezi olmayan ürün içerik
üretimi ve dağıtımını teşvik etmek için de kullanılacak. Bugün itibariyle Icecat yıllık 1 milyon civarında
yeni ürünün katalog bilgisini yayınlıyor. Merkezi olmayan bir yapıda, kripto para teşviğiyle birlikte, bu
sayının yıllık 100 milyon seviyesini geçmesi bekleniyor. Icecat’in kripto para ekosisteminde, bağımsız
kalite kontrol (Proof-Of-Quality) mekanizması katalog bilgisi kullanıcılarının tamamen standartlaştırılmış
ve onaylanmış içerik talep etmelerinden dolayı kritik bir nokta oluşturuyor.
Icecat, ICURY’nin oluşturulması ve piyasaya sürülmesi için Tacxe/Ledgable blockchain ekibiyle çalışıyor.
Teknik pilot çalışma tamamlanır tamamlanmaz, Icecat ICURY ICO (initial coin offering) veya ITO (initial
token offering) için zaman çizelgesini duyurmayı planlıyor.

Icecat NV hakkında
Icecat NV, Hollanda NPEX borsasında listelenmiş, global e-ticaret ürün içerik bilgisi yayıncısı ve
dağıtıcısıdır. 2009 yılında kurulan Icecat NV, 68 000’den fazla e-ticaret platformu ve Philips, Sony,
Samsung, HP, P&G, Lego ve L’Oréal gibi yüzlerce markayla çalışmaktadır.
Icecat NV’ye bağlı kuruluşlar olarak Icecat LLC (Icecat Ukrayna) ve Icecat Content Sourcing OÜ (Icecat
Estonya), Iceshop BV ve bağlı ortaklık olarak Hatch BV bulunmaktadır. Icecat Ukrayna ve Estonya maliyet
merkezleri olarak data üretimi için oluşturulan editor ekiplerinden ve yazılım geliştirme kapasitesinden
sorumludurlar. Hatch BV, akıllı “Hemen al” (Buy now) düğmeleriye markaların internet sitelerindeki
trafiği sanal mağazalarda ölçülebilen satış potansiyeline çevirmelerine imkan vermektedir. Iceshop ise eticaret entegrasyonlarında ve ürün bilgisi yönetim (PIM) çözümlerinde uzman bir firmadır.

ICURY ile ilgileniyor musunuz? Telegram ICRU grubuna katılın:
https://t.me/icurycoin

