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CryptoAdSolution Lightpaper
Kripto reklamcılığını tekrardan harika hale getirmektedir

2018 3.Ç
Yayımlanan İnternet Sitesi,

CRYPTOADSOLUTION NEDİR?

Whitepaper ve Lightpaper
Kayıt Başlangıcı

CryptoAdSolution, pazar hizmetleri ve master node (ana düğüm) kripto para
birimlerinin zorluklarına karşı bir yanıt olarak geliştirilen topluluk ve endüstri odaklı bir
kripto para birimidir. Kriptografik endüstrideki pazarlama hizmetlerinde uzmanlaşmış

Ön Satış Başlangıcı
İletişim Kanalları

bir hibrid sistem ve kripto para birimi ile birlikte bir platform oluşturuyoruz.
CryptoAdSolution çok yönlü bir ekosistemdir. Geliştiriciler, kripto endüstrisinin basit
pazarlama sorununa cevap olması gereken bir çözüm odaklı bir konsept sunma
görevini üstlenmişlerdir.
CryptoAdSolution, kripto endüstrisi için reklamcılığı geri getirme görevini üstlenmiştir.
Bununla birlikte, endüstri ve kripto topluluğu için bir çözüm gereklidir. Bu kriptografik

Premium Pazarlama Materyalleri
Çevrimdışı Cüzdanı Yayınlama
Soğuk Cüzdanın Yayınlanması
Satış Öncesi Para

para birimleri ve blockchain teknolojisi alanında da, yeterli pazarlama olanaklarına
sahip olmak gerekmektedir.

Dağıtımı Sonu Harici
Borsa 1 İşaretleme
faaliyeti

CRYPTOADSOLUTION BANA NASIL YARDIMCI
OLABİLİR?

Ana düğüm aktivasyonu
Reklamcılık Paylaşımı olan
Ürün 1'i başlatmaktadır
2018 4.Ç

Çeşitli özellikler ve ürünlerle birlikte, bu para birimi ve bununla ilgili sistem; pazarlama,
reklam ve trafik sıklığını bir avantaj haline getirmektedir.
Tıklama şeklinde nitel bir akışın oluşturulmasından sorumlu olan ve müşteriye pasif
bir gelir sağlayan reklam paketlerine büyük önem verilmektedir. Sözde Müşteri
Reklamcılık Paketleri, Müşterilere Reklamcılık hizmetlerini sunmaktadır. Üçüncü
kilometre taşı, reklam verenleri ve tüketicileri bir araya getiren Reklamcılık Pazarı'dır.

Müşteri Reklamcılığının
Sağlanması
Dış Borsa 2
Reklamcılık Pazarı için
Hazırlıklar

Son olarak önemli noktalardan bir tanesi de CryptoAPP Solution ve CryptoAdSolution
AdExchange'dir.

Büyük Kripto Haber siteleriyle
işbirlikleri
Reklamcılığı Başlatmak
Pazar yeri
Daha fazlası için Tanıtım Belgemizi
okuyun
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ÜRÜN 1: REKLAM PAKETİ

Para Adı

Reklam paketlerinin temel olarak iki işlevi vardır. Müşteri, istenen ürüne geçiş yapmak

CryptoAdSolution
Para Etiketi

ve yüksek kaliteli tıklama elde etmek için bunları CADS ile satın alabilir ve ayrıca
gelişmiş reklam maliyeti geri ödeme sistemimiz aracılığıyla pasif bir gelir elde edebilir.
Müşteri, reklam döngüsüne her 24 saatte katılır ve her gün en az 70 saniyelik reklam
tüketir. CADS'de 50 dolara satın alınan Reklam Paketi, % 20'lik bir kâr getirisi
sağlamaktadır. Reklam Paylaşımları ve komisyonlar CADS'de günlük olarak
dağıtılmaktadır.

ÜRÜN 2: MÜŞTERİ REKLAM PAKETİ

Bu ürünle, müşterimize kendisine, isteklerine ve bütçesine uygun bir reklam paketi
sunuyoruz. Müşteri bunu, en önemli dileklerin netleştirildiği bir anket aracılığıyla talep

CADS
Toplam Arz
100.000.000 Para
Önceden Madenciliği
Gerçekleştirilmiş
10.000.000 Para
P2P
Bağla
ntı
Nokta
sı
33333

edebilir. Aynı zamanda CADS'de CAS'a ödenen bu ürün başarılı ve daha büyük ölçekli
bir pazarlama için üretilmektedir. Burada, banner ve e-posta listeleri şeklinde dâhili
platform reklamcılığına erişimin yanı sıra PPC, SEO ve video oluşturma gibi harici
yardımlara ve çok daha fazlasına erişim sunulmaktadır.

ÜRÜN 3: REKLAM PAZARI

Pazar, bir algoritma aracılığıyla reklam verenleri diğer reklam verenlerle bir araya
getiren ve CADS'de bir komisyon kuran bir arama motoru gibi işler. Her bir kripto

RCP
Bağla
ntı
Nokta
sı
44444
Masternode
Bağlantı
Noktası
33333

tabanlı projeyi reklamcılık ve birbirleriyle değiştirmeyi hedefimiz haline getirdik.
Algoritma
ÜRÜN 4: CRYPTOAPPSOLUTION

X11
Diff Ayarı

CryptoAPPSolution, mobil bir çözüm sunmaktadır. Bu yüzden CADS'in mobil bir
sürümüdür. Reklam, trafik ve müşterilerle birlikte Blockfolio gibi uygulamalar
sağlanabilir. Tanıtılan Reklam Paketlerine benzeyen ayrı bir reklamcılık sistemi
olacaktır. Bu paket 2019 yılı için planlanmaktadır.

Delta Diff Ayarı Dii
Ayar Zamanlamaları
Her bir Öbekleme
Öbekleme Zamanlamaları (24
saat ortalama) 8 Dakika

ÜRÜN 5: CRYPTOADSOLUTION ADEXCHANGE 2020

CryptoAdSolution AdExchange; Stratis blockchain ve akıllı sözleşmeler üzerinde
oluşturulan, merkezi olmayan bir reklam borsasıdır. CryptoAdSolution AdExchange,
reklam verenlerin reklam yayıncılarıyla işbirliği yapması ve en iyi potansiyel müşterilere
ulaşması için şeffaf ve odaklı bir çözüm sunarak geleneksel dijital reklamcılık
modellerini bozmak ve değiştirmek üzere tasarlanmıştır.

Öbekleme vade onayları 30
Öbekleme
Masternode Ödül
Öbekleme Ödülünün
% 80'i
Pay Ödülü
Öbekleme Ödülü Masternode
VIN'in % 20'si
20.000
Masternode VIN minimum
onay 10 Öbekleme
POS
Yıllık% 20

SÜRÜM 1.3

NEDEN STRATIS BLOCKCHAIN, SMART
CONTRACTS VE C # KULLANIYORUZ?

Akıllı sözleşme, bir sözleşmenin görüşülmesinin veya uygulanmasının dijital olarak
kolaylaştırılmasını, doğrulanmasını veya yürürlüğe sokulmasını amaçlayan bir
bilgisayar protokolüdür. Akıllı sözleşmeler, üçüncü taraflar olmadan güvenilir işlemlerin
yapılmasına izin verir. Yani bu, akıllı sözleşmelerin; bir blockchain'in işlevselliğini artıran
ve para gönderme ve veri depolama yoluyla karmaşık mali işlemlerin yol haritasını
çıkarmasına olanak sağlayan kod parçaları olduğu anlamına gelir. C#'de bulunan
Stratis Akıllı Sözleşmeler, yerleşik ve popüler bir çerçeve, dil ve ekosistem üzerine inşa
edilmiştir. Bu nedenle, akıllı sözleşme standardı olarak daha geniş bir çapta
benimsenmesi için daha kolay hazırlanmaktadır. Kolay erişilebilirlik ve mükemmel
uygulama olanakları sebebiyle ürünlerimizi temel aldık ve özellikle AdExchange C # ve
Stratis için seçtik.

ANA DÜĞÜMLER (MASTER NODES) NELERDİR?
Masternode'lar esas olarak, ağımıza hizmet veren, merkezi olmayan bir bilgisayar
ağıdır. Masternode'lar, önemli ağ işlevlerini gerçekleştirir ve zincir ödüllerinin bir
kısmını alır. Coin/para tedariki, işlemlerin yürütülmesi ve ağ güvenliğini sağlayarak
CryptoAdSolution ekosistemine hizmet etmektedirler.
Bu, özetle kripto-fermantasyon ağından kurtulmak için basit, kazançlı ve iyi bilinen bir
yoldur. Böylece, bir master node, belirli sayıda CADS tarafından tanımlanan bir para
birimi haline gelmektedir. Masternode coin'lerin sahibidir, bu nedenle coin'leri bizim
tarafımızdan sunulan, soğuk cüzden adı verilen bir cüzdanda saklar ve muhafaza eder.

