Icecat, зареєстрована на біржі компанія в Нідерландах, працює над створенням
криптовалюти покоління 2.0 ICURY для глобальної синдикації контенту

Icecat, зареєстрована на біржі компанія в Нідерландах, що розробляє унікальний та
глобальний каталог відкритого контенту на ринку електронної коммерції, працює над
створенням і випуском так званого криптокоїна «2.0» - ICURY. ICURY, Icecat
CryptocURrencY, стане криптотокеном, який прийматиме компанія Icecat, і який також буде
брати участь у платежах та створенні контенту в існуючій екосистемі Icecat. Це
криптовалюта 2.0 в тому сенсі, що токен випускається діючим і прибутковим бізнесом, який
надає низку операційних послуг і вагомим послужним списком. Icecat - не просто стартап
лише з бізнес-ідеєю.
ICURY можна визначити як криптотокен для децентралізації існуючої глобальної мережі
синдикації контенту Icecat, яка вже забезпечує 18 мільярдів завантажень на рік десятками
тисяч компаній в галузі електронної комерції. Icecat бажає використовувати токен як
передплату за свої послуги за мінімальної вартості. Потім токен можна використовувати для
стимулювання децентралізованого створення контенту і синдикації. В даний час Icecat
випускає близько мільйона описів товарів на рік. В рамках децентралізації, в тому числі
стимулювання токенами, Icecat очікує, що виробництво може щорічно зростати до десятків
мільйонів описів товарів. У токен-екосистемі незалежні перевірки Proof-Of-Quality
розглядаються як критично важливий елемент, оскільки користувачам необхідний
стандартизований та верифікований контент.
Для технічного створення та випуску ICURY Icecat тісно співпрацює із блокчейн командою
Tacxe / Ledgable. Щойно технічний пілот буде завершено, Icecat оголосить про запланований
час первісної пропозиції монет або токенів ICURY (ICO / ITO).
Про компанію Icecat NV
Icecat NV - компанія, зареєстрована на нідерландській біржі NPEX, є глобальним видавцем

та синдикатором інформації про продукти для ринку електронної комерції. Icecat NV
заснована 2009 року і працює з 68 000 інтернет-магазинів і сотнями таких брендів, як Philips,
Sony, Samsung, HP, P&G, Lego та L'Oréal.
Icecat включає в себя також дочірні компанії Icecat LLC (Icecat Ukraine) та Icecat Content
Sourcing OÜ (Icecat Estonia), Iceshop BV і співпрацює з Hatch B.V. Важливими центрами
компанії є Icecat Ukraine та Icecat Estonia, які відповідають за наймання редакторів та
розробку програмного забезпечення. Hatch BV впроваджує смарт-кнопки «Купити зараз», які
допомагають виробникам пееретворювати свої інтернет-сайти на генератори переходів за
посиланнями та продажів для своїх роздрібних онлайн продавців. Iceshop є спеціалістом у
галузі інтеграції електронної комерції й управління інформацією про продукти (Icecat
Product Information Management – PIM).

Зацікавились ICURY? Приєднуйтесь до групи ICURY в Telegram:
https://t.me/icurycoin

