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CryptoAdSolution Çekirdek Ekibi olarak, bu tanıtım belgesinde sunulan
çalışmanın kendimize ait olduğunu doğrulamaktayız. Tüm bilgiler, uzun süreli
geliştirme ve hazırlık aşamaları açısından burada sunulmuştur. Bilgiler, tanımlar
veya açıklamaların başka kaynaklardan gelmesi halinde bunlar bu belgede
açıklanacaktır.
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ÖZET
CryptoAdSolution, pazarlama hizmetleri ve ana düğüm (master node) kripto para
birimlerinin zorluklarına karşı bir yanıt olarak geliştirilen topluluk ve endüstri odaklı bir
kripto para birimidir. Bugün ve gelecekte işe yarayacak bir ekosistem vaat ediyoruz.
Kriptografi sektöründeki pazarlama hizmetlerinde uzmanlaşmış bir hibrit sistem ve kripto
para birimiyle bağlantılı bir platform oluşturuyoruz. Yanıltıcı tanıtım yapmak yerine sonuçları
sunmayı tercih ediyoruz. Yanıltıcı tanıtımlarla kontrol edilen ve para satışının ardından daha
fazla sonuç vermeyen çok fazla para mevcuttur. Kendimizi bu tür projelerden açıkça uzak
tutuyor ve topluluğumuza başından itibaren işler durumda ürünler ve altyapı sunuyoruz.
Ana Düğümler ve Reklam Paketleri piyasaya çıkarıldığında işler durumda ve bu paranın
temel bir parçası olarak sunulacak, paranın dolaşımına istikrar kazandıracak, ağı güvence
altına alacak ve önemli işlevsellik sağlayacaktır.
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KISALTMALAR
CAS

CryptoAdSolution

CADS -

CryptoAdSolution Parası (kendi kripto para birimimiz)

PoS

-

Proof of Stake

PPC

-

PPC Marketing (Tıklama Başına Ödeme)

SEO

-

Arama Motoru Optimizasyonu

C#

-

C Sharp - Programlama Dili

BTC

-

Bitcoin (kripto para birimi)

STRAT -

Stratis (kripto para birimi)
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INTRODUCTION
CryptoAdSolution is a community and industry-focused cryptocurrency developed in
response to the difficulties of market services and master node cryptocurrencies. We
promise an ecosystem that works today and in the future. We create a platform in
conjunction with a hybrid system and cryptocurrency specializing in marketing services in
the cryptographic industry.

CRYPTOADSOLUTION'U TANITMAK

Kripto para birimlerinin dillere destan fiyat artışı ve artan prestiji nedeniyle, blockchain ve
bununla ilişkili kriptografik para birimlerinin geçmişte olan kullanımında görüldüğü gibi bu
teknoloji de giderek popüler bir hale gelmektedir. Bu, sizin açınızdan her şeyin yolunda
gittiği şeklinde görünmesini sağlayan bir dalgadır. Nerede olursanız olun, kripto para
birimlerinin her zaman sohbet konusu olduğuna şahitlik etmişsinizdir. İnternet tamamen
bununla ilgili bilgilerle dolu. Yıllar boyunca süren teknolojik gelişim sayesinde çok şey
değişti. Muazzam bir sıçrayış yaşadık ve tohumlarını serpiştirenler, çok iyi bir hasat dönemi
geçirdiler. İnternet ve kripto para birimleri, teknoloji, kullanıcılar ve takipçilerin sürekli
gelişiminde değişiklikler gerçekleştirildi. Böylece piyasada doldurulması gereken boşluklar
oluşturuldu.

Yeni kripto para birimleri sürekli olarak ortaya çıkmaktadır. İyi fikirler her yere yayılır ve her
gün daha iyi olanlar ortaya çıkar. Birkaç ay öncesine kadar, destekçiler ve kripto severlerin
yanı sıra bu fikirlerin geliştiricileri fikirlerini kamuoyuna ulaştırmak için çok fazla alana
sahipti. Bir süredir bunu yapmak daha zor. İnternette kripto reklamcılığına erişim giderek
daha nadir hale geliyor ve çoğu büyük hizmet sağlayıcısı bunu hâlihazırda engellemiş
durumdadır. Bu durum anlaşılabilir, çünkü çok sayıda cahil kişi ve yanlış hedef grubunun
üyeleri bu reklamcılık faaliyetlerine katılmaktadırlar. Böylece, kripto para birimleri için
uygulama bulamayan insanlar adına çok fazla reklam alanı, kaynak ve reklam zamanı
kaybolmaktadır. Bu para ve zamana mal olur. Bu husus bazıları için bir nimet, bazıları için ise
bir sorundur. Kripto ve blockchain alanında kaliteli reklamlar yaratmanın zorluğu nedeniyle,
reklamcılık, reklam ve pazarlama kaynakları için büyük bir faktör kaybolmuştur. Bu
boşluktan daha önce bahsedilmiştir.
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CryptoAdSolution bu boşluğu doldurma sürecinde yer almaktadır. Bu süreç. kripto
kullanıcısı. tüketici veya geliştirici. her kim olursa olsun. herkesin katılabileceği bir sistemle
birlikte bir reklaıııcılık portalı üzerinden gerçekleştirilmektedir. CryptoAdSolution, kripto
endüstrisi için reklamcılığı geri getirme görevini üstlenmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi,
büyük satıcılar kripto reklamını tamamen yasaklamakta ve bu da müşterilerin büyük bir
kısmının işlem trafiği oluşturmasını ve projelerine ilgi çekmelerini engellemektedir. Bununla
birlikte, endüstri ve kripto topluluğu için bir çözüm gereklidir. Bu kriptografik para birimleri
ve blockchain teknolojisi alanında da, yeterli pazarlama olanaklarına sahip olmak
gerekmektedir.

CryptoAdSolution, kripto sahnesinde erken bir başlangıç yapan reklam ve pazarlama
uzmanları tarafından kurulan bir şirkettir. Kripto temelli reklamcılığı da yasaklayan büyük bir
pazarlama devine ait eski çalışanlar ve departman müdürleri bulunmaktadır. Yasal
tepkilerden kaçınmak için, geliştirme ekibi kısa bir süre için isimsiz olarak kalmışlardır.

Zaman geldiğinde, geliştirici ekibi ve ekip bunların başarılarını kabul edecektir. 12 deneyimli
kurucudan oluşan bu ekip, kripto paraya karşı olan aşklarını ve pazarlamayı bir araya
getirme görevini üstlenmiştir. Bu deneyimler ve ilgili bilgiler sayesinde, bu reklamcılık
sorununa çözüm üretmek mümkün olmuştur.

CADS, bir reklam platformunu kripto paralarla birleştiren ve bu kombinasyonda
müşterilerine benzersiz bir yeni kripto para birimi sağlayan hibrid bir sistemdir.
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CRYPTOADSOLUTION (CADS)
CryptoAdSolution çok yönlü bir ekosistemdir. Geliştiriciler, kripto endüstrisinin basit
pazarlama sorununa cevap olması gereken çözüm odaklı bir konsept suluna görevini
üstlenmişlerdir.

Çeşitli özellikler ve ürünlerle birlikte, bu para birimi ve bununla ilgili sistem; pazarlama,
reklam ve trafik sıklığını bir avantaj haline getirmektedir. Uzun pazarlama tecrübesi ve
Google, Facebook ve co gibi büyük reklam sağlayıcıların çalışması sayesinde, reklamcılığın
mevcut durumu hakkında doğru bir tahmin yapmamız mümkündür. CryptoAdSolution ile
kripto sahnesinde reklama kapı açma ve topluluğa para kazanma şansı vermeyi mümkün
kılmak istiyoruz. CryptoAdSolution ile yalnızca reklam vermek değil, aynı zamanda sektöre
bir bakış açısı kazandırmak da mümkün. Profesyonel bir reklam ağına ek olarak, müşteriler,
meraklı yeni başlayanlar ve yerleşik kripto severler için hayatı kolaylaştıran çok sayıda
fonksiyon ve ürün sunuluyor ve gelen her bir talep için çözüm üretiliyor.

FONKSİYONLAR

CryptoAdSolution, müşteriye yardım sağlayan ve istenen hiçbir şeyi yanıtsız bırakmayan
çeşitli özellikler ve ürünler sunmaktadır. Aynı zamanda, Coin (CADS) gerçek bir fayda ve
işlev sunmaktadır.

En başından beri büyük bir toplama noktası var ve madeni paralarınız için gerçek bir
kullanım olanağı sunulmaktadır. Boş vaatler vermemeyi ve yanlış hesaplamalar ile uzun bir
yol haritası sunmamayı misyonumuz haline getirdik. Topluluğumuza bir para ve en
başından itibaren çalışan bir sistem sunmak istiyoruz. Başlangıçtan itibaren kullanılabilir bir
yardımda ve satış sonrası uzun bir gelişim aşamasında çözülmesi gereken bazı problemler
getimıez. Gelişimi tamamladık ve şimdi bu gelişmenin ürün ve özelliklerinin yanı sıra tüm
sonuçları ve avantajları sunmak istiyoruz.

9

WHITEPAPER | SÜRÜM 1.2

REKLAMCILIK
CryptoAdSolution'ın çözüm odaklı olarak odaklandığı ana konu, internetteki kripto tabanlı
reklamcılıktır. Artık imkânsız olmasa da, kripto para birimi ile ilgili projeler ve reklamlar için
yeterli miktarda trafik üretmek oldukça zor. En büyük reklam verenlerin artık bu tür
reklamlara müsaade etmediğinden sıkça söz ettik. CryptoAdSolution reklam platformu, bu
sorunu tamamen ortadan kaldırır.

Topluluk ve bu sektörün her bir seveni burada reklam verebilir. Geniş bir ağ ve çeşitli
ortaklar ve işbirlikleri sayesinde, reklamcılık, çok çeşitli hedef grupları ve trafik kaynaklarının
yanı sıra lazer hassasiyetinde bir hedefleme işlevi elde edilmektedir. Bu, müşteriye getirilen
kendi kendini idame ettiren bir ekosistemdir. Müşteri reklamları satın alır ve aynı zamanda
reklamları da tüketir. Bu fayda ayrıca, CryptoAdSolution ürünleriyle para kazanmaya
adanmış üçüncü bir bölüm oluşturabilir. Aşağıda, CryptoAdSolution'un daha ayrıntılı bir
şekilde sunulması ve açıklanması gereken tüm özellikleri ve ürünleri açıklayacağız.
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ÜRÜNLER
CryptoAdSolution tarafından sunulan ürünler, bu hibrid sistemde birkaç parçaya
bölünmüştür. CryptoAdSolution'un reklamcılık konusunda uzmanlaştığı beş ana alan
bulunmaktadır. Müşterilere çok sayıda olanak sunan ve Coin (CADS) konusunda fayda
sağlayan beş ürün geliştirilmiştir.

Tıklama şeklinde nitel bir akışın oluşturulmasından sorumlu olan ve müşteriye pasif bir gelir
sağlayan reklam paketlerine büyük önem verilmektedir. CryptoAdSolution tarafından
sunulan ikinci ürün, müşteriler tarafından değiştirilen, ücretli reklamlardır. Bunlara Müşteri
Reklam Paketleri de denilmektedir. Platform üzerinde reklam alanı. Üçüncü kilometre taşı,
reklam verenleri ve tüketicileri bir araya getiren Reklamcılık Pazarı'dır. Şimdi, aşağıdaki
paragraflarda açıklanacak olan CryptoAPP Solution ve CryptoAdSolution AdExchange kaldı.

ÜRÜN 1: REKLAM PAYI+ GÜNLÜK TIKLANMA İLE REKLAM PAKETİ

Reklamcılığın ve CryptoAdSolution'un ana ürünü reklam paketleridir. Bu, müşterinin tıklama
biçiminde (PPC) yüksek kaliteli trafik elde etmesini sağlar. Bu reklamcılığı elde etmenin
avantajı, reklam verenlerin sıralı bir hedef grubundan alınmış olmasıdır. CryptoAdSolution,
kriptoyla ilgili reklamlara odaklandığı için doğru müşteriye otomatik yönelir. %99 oranında
kripto ile ilgili trafik sağlayan bir platform oluşturulmuştur. Bu, sektördeki reklamcılık sorunu
için üretilen bir çözüm ve aynı zamanda amaç olarak ön plana çıkmaktaydı.

Bir reklam paketinin sunduğu trafiğe ek olarak, ikinci bir işlevi de bulunmaktadır. Müşteri
için pasif bir gelir oluşturmaktadır. Bu tür gelir dağılımı "Reklam Paylaşımı" adı altında
bilinmektedir. Bu, reklam endüstrisinde müşterilerin müşterilere reklam ve dağıtım alımları
için geri ödeme yapmalarına izin veren yaygın bir uygulama olmuştur. Bu promosyon
paketlerinin devrimci farkı ve sonuçta ortaya çıkan maliyet geri ödemesi, reklamın
platformun kendi para birimi olan CADS Coin'de satın alınmasıdır. Bu paranın, ICO'nun, ön
satışın vb. nasıl elde edileceği ile ilgili detaylar için, aşağıdaki whitepaper'a bakınız.

Bir promosyon paketinin değeri 50 ABD Doları / USD'dir (CADS cinsinde). Paketin süresi
dolduğunda, müşteriye CADS cinsinde yaklaşık% 20 kâr sağlanmıştır. Bunlar CADS'nin
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güncel fiyatından satın alınır ve reklam payı CADS cinsinde ödenir. Her şey aşağıda belirtilen
şekilde gerçekleştirilir. Tüm reklam geliri büyük bir potada toplanır. Reklam paketleri, reklam
satışları ve pazardaki paket reklamlar. Bu satışlarda elde edilen kar, alıcıya sabit bir yüzde
geri verecektir. Bu işlem reklamı tekrar alır ve paralar dolaşımda kalır, fiyat artar ve platform
trafik ile doldurulur. Daha sonra döngü başlangıçtan itibaren başlar. Bu sebeple, müşterinin
sadece aynı anda çalışan maksimum sayıda reklam paketine sahip olmasına izin verilir.
Müşteri 1300 reklam paketini aynı anda trafikte faal hale getirirse, daha fazlası satın
alınamaz. Yukarıda belirtildiği gibi, maksimum aktif reklam paketi sayısı müşteri başına 1300
adet ile sınırlıdır.

Ortaklık sistemimiz aracılığıyla, bu sınır biraz uzatılabilir. Bu tanıtım belgesinde "Bağlı Unsur"
başlığı altında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Reklam Paylaşımının yalnızca reklamın
dolaşımına katılması halinde müşteriye dağıtılabilmesi önemlidir. Bu nedenle, müşteri her
24 saatte en az 70 saniyelik reklam tüketmelidir. Dolayısıyla, 10 saniye boyunca 7 reklamın
tıklanması gerekecektir.

Şimdi, şu soru ortaya çıkmaktadır; reklam döngüsüne 24 saat içinde katılamıyorsanız ve 70
saniyelik reklam tüketemiyorsanız ne olur?

Reklam normal olarak yayınlanmaya devam edecek ve tıklamalar her zamanki gibi
oluşturulacak, ancak müşterinin hiç reklam vermediği süre boyunca hiçbir reklam payı
ödenmeyecek. Bununla birlikte, sonuçta, CADS'deki% 20'lik oran reklam maliyetleri olarak
yeniden oluşturulacak. Değişmekte olan tek değişken zaman aralığıdır. Müşterinin,
önümüzdeki 24 saat içinde reklam döngüsüne katılamayacağını, ancak yine de Reklam
Payı'na her zamanki gibi katılmak istediğini önceden bilmesi halinde, sözde bir Tatil Paketini
satın alma imkânı vardır. Bu özellik sayesinde, müşteri reklam yayınlamamasına rağmen
alacağı reklam payında kesinti olmamaktadır. Bu tatil paketi 4 farklı dönem için kullanılabilir.
24 saat, 7 gün, 14 gün veya 30 gün boyunca. İlgili paketin fiyatı aktif reklam paketlerinin
sayısına, reklam paylaşımına ve seçilen tatil dönemine uyar.
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Reklam paketleri, süre ve kâr hakkındaki gerçekler aşağıdaki tabloda bulunabilir.

Reklam Paketi Başına Fiyat

CADS'de 50 $

Müşteri başına maksimum aktif paket

1300

Ortalama Paket geliri (Bitiş)

CADS'de %20 kar

Reklam Payı Ödemesi

Günlük

Paket başına süre

Satışa bağlı (normal 65-90 gün)

Gereksinimler

70 saniyelik reklam tüketimi
Her 24 saatte bir

CADS cinsinde

Ödeme

CryptoAdSolution'dan gelen reklam paketleri paranın ilk doğru kullanımını müşteri
açısından temin etmektedir. Ön satışta iyi bir yerleşim bu paranın fiyat artışı olasılığını
oldukça artırmaktadır. Müşterisinin ürünlerinde yüksek kaliteli trafik elde edilmesine
yardımcı olunur ve ek gelir sağlanır.
PAKET ALMADAN PARA KAZANIN

Elbette, müşteri 70 saniyeden fazla reklam yayınlayabilir ve tüketebilir/ tüketecektir. Bu.
üzerinde daha fazla tartışmaya gerek olmadan. önceden belirlenmiş bir minimum
gereksinimdir. Eşsiz kripto promosyon ürünümüzle, aktif paketler olmadan CADS kazanmak
da mümkündür. Sadece reklamı tıklayarak ve tüketerek, platformumuzdaki müşteri bizim
dâhili kripto-para birimimiz olan CADS ile ödüllendirilecektir. Tabii ki burada sadece küçük
miktarlar dağıtılıyor ve ücretli tüketim sınırlıdır. Yine de, 1 numaralı ürünümüzün işlevselliği
konusunda kendinizi her zaman ikna edebilirsiniz.
ÖRNEK

Analistlerin reklam ve reklam paketlerinin sürekli olarak satın alınmasıyla bir üstel fiyat artışı
elde ettiğinden dolayı, reklam paketlerinizi erken satın almanız avantajlıdır. Basit bir
hesaplama yapalım.

CADS'nizi 5 $ karşılığında satın alırsınız ve 100 Reklam Paketi satın almak istersiniz. Bu, bu
fiyata 100 Reklam Paketi satın almak için 1000 CADS'ye ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.
Sabit talep nedeniyle, CADS fiyatı artacaktır. Ayrıca günlük kar payınızı CADS cinsinde de
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alabilirsiniz. % 20 olan reklam maliyeti geri ödemeniz sistemimizde kaydedilecektir.
Katılımda bulunarak, Ağ ve reklam döngüsü, kar payınız günlük olarak size CADS cinsinden
ödenecektir. Yaklaşık 60 gün sonra, tam sayıda tıklama alırsınız. Ayrıca, CADS cinsinde tam
geri ödemeniz gerçekleşir. Daha önce 1000 CADS'a reklam satın aldığınızdan ve
yatırımınızdan % 20 kar elde ettiğiniz için, bu örnekten sonra 1200 CAD almış olacaksınız.
Fiyat 60 günde artmış olabileceğinden, çok fazla olmasa bile, kârınızı artırabilir ve aynı
zamanda ürününüz için reklam alabilirsiniz. Artık bunları başka reklam paketlerine de
yatırabilirsiniz. Elbette, CADS cinsinde 50 dolar aldığınız zaman, yeniden yatırım yapmak
olası olacaktır.

ÜRÜN 2: MÜŞTERİ REKL AM PAKETİ

Müşteri Reklam Paketi , CryptoAdSolution şirketinin deneyimli müşterileri ve kendi
pazarlama potansiyelimizi kullanmak isteyenler bir B2B (İşletmeden İşletmeye) seçeneğidir.
Bu işbirliği sayesinde, CryptoAdSolution belirli müşteriler için belirli reklam hizmetlerini
yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu hizmet deneyimli müşteriler için tasarlanmıştır ve bu
nedenle en az 100 aktif reklam paketinin bulundurulmasıyla talep edilebilir. 100 aktif pakete
kadar reklam performansı tamamen yeterli olacaktır. Bu nedenle, bu profesyonel ve talep
gören bir yol üzerindeki B2B çözümüdür. Müşteri, bu ürün tarafından istenen makale, proje
veya hizmet için paketli reklam satın almak için etkinleştirilmiştir. Bu tür reklam için tam bir
fiyat listesi web sitemizde bulunabilir. Bu ürün, ağda giderek daha fazla engellenen kripto
reklamcılığı için başka bir çözüm sunmaktadır. Bu, müşterinin büyük bir kitleye ulaşmasını
sağlar. CryptoAdSolution'da Costumer Advertising ile işbirliği yaparak, hedeflenen reklam,
sitede ve istenen trafik miktarını sağlayan birkaç ortak sitede gösterilir. Bu tür tanıtımlar
daha büyük projeleri, kripto paraları, ICO'ları, şifreleme hizmetlerini veya diğer web sitelerini
tanıtmak için idealdir. Kripto tabanlı reklamları yasaklayan Facebook, Google ve Instagram
gibi aracılar artık gerekmemektedir. Boşa harcanan hiçbir para ve daha da önemlisi yanlış
hedef grubuna yönlendirilmiş bir trafik bulunmayacaktır ve hangi şekilde/ miktarda trafiği
sunmak istediğini basit ayarlar aracılığıyla müşteri belirleyebilecektir.

Özetle, bu ürün; yüksek trafiğe sahip bir platformdaki reklam alanınızı reklamcılar için temin
etmektedir. Bu durumda, müşteri hangi paketi istediğini ve bu pakette hangi formda hangi
hizmetin sunulması gerektiğini kesin olarak tanımlamalıdır.
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CryptoAdSolution sonrasında istenen sayıdaki tıklanma veya görüntülenme oranına sahip
reklamları sunacaktır.

CADS'ın müşterilerine sunduğu diğer ürünlere ve uygulamalara ek olarak, uzun yıllara
dayanan tecrübesi ve genişletilmiş işbirliği ve bağlantıları ile tam olarak istismar edebilen bu
kuruluşu teşkil ettik. Önceki yıllarda reklam endüstrisinde çalışan Orta Avrupa, Asya,
Amerika ve Doğu Avrupa'nın önde gelen reklam ajansları ve önde gelen pazarlama
ajanslarıyla ortaklıklar kuruyoruz. 14 yıllık kendi tecrübesi ve pazarlamada muazzam
uygulama becerilerine sahip büyük ekiplerin yanı sıra, cryptocurrency ve blockchain'de 3
yıllık deneyimimizle, şimdi de bu deneyim değerleri ile topluluğumuza sunabiliyoruz. Şu
anda 20 milyon kadar lazer hedefli kripto ve blockchain ile ilgilenen kullanıcılara
ulaşabiliyoruz ve günde 2,2 milyondan fazla tıklama ve görüntüleme üretip dağıtabiliyoruz.
Çok sayıda bültene ve e-posta listesine ücretsiz erişimimiz vardır ve erişimimizi tamamen
kullanabilmemiz için sözde pazarlama ve etkileyici pazarlama yoluyla engellenmiş kripto
reklamlarını atlayabiliriz. Müşterilerimize bu kategorilerde özel bir teklif verebiliyoruz.
Facebook, Instagram, Forumlar, Bloglar ve Youtube’daki Influencer işbirlikleri ağımızı
doldurmamıza yardımcı oluyor. Sözde köprü sayfası pazarlamasıyla çalışıyoruz ve sosyal
medyadan dolaylı trafiği filtreliyoruz (gittikçe daha fazla engellendiği için doğrudan trafik
filtrelenemiyor).

Sizin tarafınızda, afiş ve satış veya açıklayıcı videolarının tasarımından sorumlu bir grafik
ekibimiz bulunmaktadır. Bu nedenle müşterilerimizi istedikleri zaman onlara emanet edebilir
ve afişleri seçilen Para(Coin) web siteleri ve Crypto haber sayfalarına yerleştirebiliriz. Ayrıca,
Google ve Yahoo’daki herhangi bir formda SEO optimizasyonları sunuyoruz ve ürününüzü
oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. Bütün bu kaynaklar ve kabiliyetler paketlerde
sunulmaktadır. Tüm paketler CADS ile ödenmelidir. Bu adım, paramıza bir başka fayda
katmaktadır ve gerçek bir hizmetin sunulduğu bir kabul noktası sağlamaktadır.
FİYATLANDIRMA

Müşteri Reklamcılığı için uyarlanabilir bir fiyatlandırma modeli geliştirdik. Temel olarak, en
az 100.000 $ 'lık bir pazarlama bütçesi olan Müşteri Reklam Ajansı'nın kullanılmasını
öneriyoruz. Bu miktardan, geçmişte en iyi sonuçları elde ettik. Web sitemizde geçmişte
tanımladığımız bazı paketlerin bir listesini ve sonuç için müşterinin ne aldığını bulabilirsiniz.
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25.000 ABD Doları'nın altındaki taleplerin kabul edilmeyeceğini lütfen unutmayın. Bu
nedenle, daha kolay reklam vermek için reklam paylaşımına sahip reklam paketlerinin
kullanılmasını öneririz. Müşteri Reklamcılığına katılmak için en önemli soruları cevaplamak
suretiyle bir form tammularunandır. Daha sonra bir seçim hazırlanmış bir paket alır. Bu
bütçe alanında herhangi bir zamanda ayarlanabilir.

ÜRÜN 3: REKLAM PAZAR I

CryptoAdSolution'u farklı kılan üçüncü ürünün , 2018 yılı sonuna kadar piyasaya sürülmesi
planlanmaktadır. Analistlerimize göre, CryptoAdSolution bu sene daha büyük bir boyuta
ulaşacak ve bu da üçüncü tür CryptoAdSolution promosyon ürünlerinin faydasına olacak.
Büyük bir vizyonumuz var ve cryptocurrency ve blockchain pazarlama sahnesinde çok güçlü
bir temel oluşturmak istiyoruz. Artık bir reklam platformu olarak hareket ettiğimiz ve bu
potansiyeli tamamen kullandığımızdan, gelecekte daha büyük ve daha küresel projeler ve
dağıtım türlerine başlayacağız. Onlardan biri zaten bizi bekliyor. Bu Reklam Pazarı olacak.
İnternette kripto tabanlı reklamcılık sorunu zaten bilinmektedir. Bu, Reklam Paketleri ve
Müşteri Reklamcılığı gibi mükemmel iki ürünümüzle çözülebilir. Aynı zamanda,
topluluğumuza, tüm bu ürünler için bir ödeme aracı olarak sayılan dâhili bir kripto para
birimi sunmaktayız.

Düşüncemizi genişletirsek ve CryptoAdSolution'ı küreselleştirmek istiyorsak, bu ürünün bize
yardımı dokunacağı aşikârdır. Reklamcılıkta bir sorun er ya da geç devam edecektir. Ortaya
çıkan dünya çağındaki trafik yoğunlaşamaz. Çok küçük seçenekler var. Çoğu trafik kaynağı
potansiyel müşterilerin küçük bir miktarını eriştirebilmektedir. Aynı zamanda; trafik,
reklamcılık ve pazarlama ile sağlanması gereken oldukça fazla proje bulunmaktadır.
CryptoAdSolution, bu iki tarafı bir araya getiren bir ajans gibi davranır. Platformumuzdaki
büyük miktarda tüketici ve satıcı ile birlikte, her zaman doğru bağlantıları oluşturabiliriz.
Piyasada bir kripto fikrinin ortaya çıktığını varsayalım. Reklamcılık pazarında, bir reklam
veren olarak kayıt olabilir ve uygun reklam talep edebilirsiniz. Daha sonra müşteri için
uygun bir reklam tedarikçisi arıyoruz ve bu iki taraf arasında bir bağlantı kuruyoruz. Her şeyi
bir gezi ya da aracılık faaliyeti olarak düşünün. Uygun sonuç için eşleşen aramayı sağlayan
ve her iki tarafı da tatmin eden bir algoritma üzerine çalışılmıştır. Reklam ve taraf (ortak)
arayan kişi reklamcılık teklifine sahiptir.
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Özellikle aşağıda belirtilenlerden dolayı gurur duyuyoruz. Bu konsepti uygulayan ilk
şirketlerden biri olacağız.

Pazarın bir sürümünde, C # 'daki Stratis Akıllı Sözleşmeleri kullanarak satın alma ve
işbirliklerini sunacağız. 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 # içerisindeki Stratis Akıllı
Sözleşmeler, bilgisayardaki dil engelleri nedeniyle önceden engellenen birçok kapıyı açar.
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.

ÜRÜN 4: CRYPTOAPPSOLUTION

CryptoAdSolution'dan olan dördüncü ürünle birlikte, kripto para birimlerinin mobil
dünyasında kendimize bir yer kazanmak istiyoruz. Blockfolio'dan bu yana, kripto paraların
mobil olarak takibi vazgeçilmez hale gelmiştir. Bu bir mobil alışveriş, mobil cüzdan veya
basit bir Bitcoin onaylayıcısı (ticker) olsun. Kripto ile ilgili olan hemen hemen herkes akıllı
telefonlarında bu uygulamaları kullanmaktadır. Uygulama çözümümüzle topluluğumuza
CADS için başka bir ürün ve başka bir uygulama sunuyoruz. Uygulama tasarımının bir
numaralı hedefi, hâlihazırda mevcut olan kripto tabanlı uygulamaların trafik ile birlikte
sunulabilmesidir. Bu, artık akıllı telefon için de benzer bir reklam paketi konseptini
geliştirdiğimiz anlamına gelmektedir. Topluluğumuz zaten% 100'ü kriptolarla
ilgilendiğinden, bu potansiyeli, tıklama, müşteri ve trafik içeren mobil uygulamalar sağlamak
için de kullanıyoruz. Bu, mobil uygulama için başka bir reklamcılık sistemi oluşturduğumuzu
ve işleme koyduğumuz anlamına gelmektedir.

Bu, reklam paketleri gibi çalışmaktadır. Ayrıca, CryptoAPPSolution CADS fiyatına genel bir
bakış, CADS'de Bitcoin, Litecoin ve Ethereum'un bir değişim olasılığı ve mevcut kripto
tabanlı haberlerde uygulama sahibini güncel tutan bir haber bölümü sunmaktadır. Mobil
kripto trafiğine katılmak için, küçük yatırımcılar ve kripto yenileri için çok ilginç olan bir
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Reklam Paylaşımı ve Ortaklık Sistemi geliştirdik. Burada maksimum paket sayısı 400 adet ve
bir paket CADS'de 20 dolar tutmaktadır. Paketin sonunda kâr % 25, tutarındadır ve Reklam
Payı da günlük olarak CADS cinsinde ödenir. Yine CryptoAdSolution Depozits ile
uyumludur. Burada da müşteri reklam döngüsüne katılmalı ve en az 60 saniye harcamalı

Her 24 saatte bir reklam Bu, her biri 20 saniye süren 3 reklam şeklinde gerçekleşir. Ortaklık
sistemi sadece doğrudan tavsiyeye tabidir ve her yeni ve her yeniden gerçekleştirilen satın
alımda% 20 oranında ücretlendirilecektir. Tüm sayılar ve mevcut durum aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir.
Reklam Paketi Başına Fiyat

CADS'de 20 $

Müşteri başına maksimum aktif paket

400

Ortalama Paket geliri (Bitiş)

CADS'de % 25 kar

Reklam Payı Ödemesi

Günlük

Paket başına süre

Satışa bağlı (normal 65-90 gün)

Gereksinimler

60 saniyelik reklam tüketimi
Her 24 saatte bir

Ödeme

Ödeme
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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.

AdExchange ile birlikte, platformumuzdaki reklam alanlarını açık artırmaya sunmak adına
Smart Contract (Akıllı Sözleşme) işlevini kullanmak istiyoruz. Bu her zaman yüksek rayiçteki
bir taleptir, çünkü en iyi reklam alanları büyük talep görmektedir. Ayrıca, çok sayıda reklam
alanı satın aldık ve topluluğumuz için ayırdık ve her zaman yeni reklam alanları satın
almaktayız. Bu nedenle, AdExchange'i, ayrılmış reklam alanı içeren akıllı sözleşmelerin
yardımıyla merkezi olmayan bir açık artırma yapmak için kullanmaya karar verdik.

Akıllı sözleşmeler, gerçekten şeffaf ve merkezi olmayan bir reklam sunumu değişimi olarak
CADS AdExchange'in varlığını etkinleştirmektedir. Akıllı sözleşmeler esasen dağıtılmış bir
kamu defterinde çalışan bilgisayar programlarıdır, dolayısıyla sonuçlarının her zaman tutarlı,
şeffaf ve manipüle edilemez olmasını sağlar. Akıllı sözleşmelerle, reklamları seçme,
reklamları izleme ve teklif / ödemeyi kolaylaştırma gibi karmaşık süreç, dağıtılan Stratis
ağında çalışırken ve C # tabanlı blockchain özelliklerinden yararlanarak sözleşmenin
kendisinde tanımlanabilir.
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STRATIS BLOCKCHAIN, AKILLI SÖZLEŞMELER
VE C#
Akıllı sözleşmeler ve Stratis Blcokchain'i seçtik çünkü projelerimiz için en uygun koşulları
sağlamaktadır. Bu teknolojinin ve C #'deki akıllı sözleşmeler uygulamasının ilk kullanıcısı
olmaktan gurur duyuyoruz. C #, hayli erişilebilir bir programlama dilidir. Stratis, bu şekilde
kendi Blockchain'lerinin Bitcoin kodunun başarılı olmasını sağlamış ve sadece ana zincir
olan Ethereum'a dayanmayan, yan zincirleri de bulunan bir blockchain yaratmıştır. Bu,
Stratis'in ana zincirinde yalnızca Stratis'in bütün uygulamalarının bulunduğu anlamına
gelmektedir. Akıllı Sözleşmeler gibi bir uygulamayı programlayabilecek herkes, onu Stratis
Blockchain'in bir yan zincirine ekleyerek yeni bir akıllı sözleşme oluşturabilir.

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. Bazı diğer blockchain şirketleri de akıllı
sözleşmeler sunmaya başlamıştır, ancak tamamen farklı bir programlama dili veya yeni
diller, kaynak kod dönüştürücüler ve entegre geliştirme ortamları (IDE'ler) kullanılarak yeni
bir dijital ekosistemde geliştirilmeleri gerekmektedir. 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.
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MASTER NODE'LAR (ANA DÜĞÜMLER)
CryptoAdSolution'dan gelen master node kavramı, CADS'nin bir başka ayırt edici özelliğidir.
Bu CADS'nin en önemli özelliklerinden biridir. 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 etmektedir.

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. Soğuk Cüzdanda,
ana modda oturum açıldığında paralara erişim belirli bir süre için engellenir. Coin'leri
burada sakladığı ve ağın istikrarlı hale gelmesine katkıda bulunup sistemi desteklediği için,
Masternode sahibine CADS şeklinde blok ödüller verilir. Böylece, pasif bir gelir elde etme
yolu sağlanır. CryptoAdSolution, kullanıcılarına bu türden bir master-node konsepti
sunmaktadır. Bunlar toplam 1500 parça ile sınırlıdır. Daha fazla Masternode var olamaz ve
olmayacaktır. Ön satışta, Masternode'larımızın % 10'u (yani 150 adedi) şimdiden satılmıştır
ve düzenlenmiş bir fiyata tekrar sunulmaktadır. Tekrar satıştaki değer düzenlemesi hiçbir
zaman ödül miktarını etkilemez. Bir Masternode 20.000 CADS coin'den oluşmaktadır. Bu
miktar soğuk bir cüzdanla birlikte alındığında, master node aktif hale gelir ve ödüller
kullanıcıya gönderilir. Blok ödüllerin % 80'ini master node'lara paylaştıracaktır. Bu
Masternode sahibinin cüzdanına Masternode sayısına bağlı olarak ödüller gönderileceği
anlamına gelmektedir. Masternode ödülleri düzensiz olarak rezerve edilebilir.

Böyle bir masternode'u kurmak ve yüklemek yeni başlayanlar için biraz karmaşık
görünebileceğinden, web sitemizde bunun için tüm yardım ve öğrenme materyallerini
sunacağız.
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İŞARETLEME (POS)
Paralarımızı arttırmanın ve böylece ağın güvenlik ve istikrarına katkıda bulunmanın bir başka
yolu, sözde İşaretlemedir. Bir kriptografik ağda işlemler bulunmaktadır. Normalde, yüz
binlerce işlem günde ve hatta aynı zamanda gerçekleşir. Grafik kartları, madencilik
makineleri veya diğer araçlar gibi ortak donanımları kullanarak bir algoritmaya katılan bir
madeni para için, madenciler bu işlemlerin onaylanmasını sağlayacaktır. Etiketleme ile aynı
şeydir. Tek fark, hiçbir donanımın gerekmemesi, madencilerin, ya da bu durumda, “paralı”
lar, sadece madeni paralarını tutarak, işlemleri teyit eder ve böylece işlemler için ortaya
çıkan tüm ücretlere katılır. Rakamlarla, bu toplam blok(öbek) dönüşlerinin % 20'sidir. Yıllık
%20'lik ortalama bir yıllık kara hangisi karşılık gelmektedir.

Neden işaretleme? İşaretleme, geleneksel PoW (İşin Uzmanı) madenciliğine göre gerçek
donanım, hesaplama ve güç maliyetleri ile kripto para kazanmak adona bazı avantajlara
avantajlara sahiptir!

İlk olarak, hiçbir donanım gerekmemektedir. Başarılı olmak için, geleneksel bilgisayardaki
normal bir çevrimdışı cüzdan mükemmel şekilde yeterlidir. Arızalı veya hatalı donanım
olasılığı en aza indirgenir. Elektrik maliyetleri çok düşük tutulur, çünkü para ödülü kazanmak
için muazzam bir hesaplama gücü gerekmez. Bu daha ucuz ve daha çevre dostudur. Dahası,
az ya da sıfır yatırım maliyeti avantajı unutulmamalıdır. Madencilik donanımı çok paraya mal
olur ve çalıştırılmalı, bakımı yapılmalı ve soğutulmalıdır. Dolayısıyla, Yatırımın Geri
Dönmesini (ROI) sağlamak ve para kazanmaya başlamak biraz zaman almaktadır. İşaretleme
yaparken, 1.gün ve 1. dakikanın karı daha fazladır, çünkü eş zamanlı çevrimdışı cüzdandan
ve girişi yapılmış paralardan daha fazlası gerekmemektedir. Yatırım olmadan ve masrafsız.
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POS

KİMDEN:

ÖDÜL

BLOK/

BLOK'A

ÖDÜL / B

BLOK/

BLOK/

KİLİT

ÖDÜL

ÖDÜL
MASTER
NOD

YAPI

POS% 20

% 80
KİMDEN:
BLOK/

10

20000

50

10

40

20001

40000

45

9

36

40001

80000

40

8

32

80001

120000

35

7

28

120001

150000

30

6

24

150001

180000

25

5

20

180001

220000

20

4

16

220001

260000

15

3

12

260001

300000

10

2

8

5

1

4

KİMDEN:
BLOK/
KİMDEN:
BLOK/
KİMDEN:
BLOK/
KİMDEN:
BLOK/
KİMDEN:
BLOK/
KİMDEN:
BLOK/
KİMDEN:
BLOK/
KİMDEN:
BLOK/
KİMDEN:
BLOK/

300001
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ORTAKLIK
CryptoAdSolution, topluluğuna, reklam ürünlerinin her biri için kendi bölümünü paylaşan,
dikkat çekici ve iyi hesaplanmış bir ortaklık planı sunmaktadır.

Coin'e (CADS) aktif olarak fayda ve değer kattıkları için ana odak kesinlikle ürünlerdedir.
Ortak, reklam ürünlerinin ilerlemesi için ödeme alacaktır. Ortaklık planı master node veya
hisse gibi diğer özellikler için geçerli değildir; yalnızca kripto temelli reklam satın alma
yoluyla gerçekleşen satışlarla ilgilidir. Bu temelde, Reklam Payı ve ilgili komisyona uygun
seviyede tahsis edilen sabit bir yüzde hesaplanmıştır. Bu dağıtım sabittir ve müşteriye
Reklam Paylaşımının yanı sıra daha fazla CADS kazanma fırsatı sunar. Komisyonlar, ilgili
dolar değerinde (paketler USD değerinde satıldığından dolayı) hesaplanır ve CADS
değerinde karşılığına göre dağıtılır. Ödeme ve dönüşüm işlemleri her zaman yapılabilir.
Ürünü ön plana çıkarmak istediğimizden, ortağın daima birinci seviyede komisyon
kazanmasına izin verilir. Çok seviyeli plana dâhil olabilmek ve ikinci ve üçüncü seviyelerden
de komisyon kazanabilmek için, ortağın en az 150 aktif reklam paketinin olması
gerekmektedir. Bu sınıflandırmalar ürünü, yani reklamı, her zaman ön planda tutmak ve
birleşimin ne devrettiğini bilmesini sağlamak ve trafiğin ve ürünün kalitesinden tamamen
emin olması için yapılmıştır.

Ürünlerimizin her biri için ilgili ortaklık planının payları aşağıdaki tablolarda bulunabilir.
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REKLAM PAKETLERI (AKTIF KOMISYON +
YENIDEN YATIRIM KOMISYONU)
SEVİYE

% olarak komisyon

GEREKSİNİMLER
-

1 12
150 aktif Reklam Paketi
2

12
300 Aktif Reklam Paketi ve Takımmızdaki
5000 Aktif Reklam Paketi (sınırsız seviye)

3 6

SIRALAMA
AKTİF SIRA
REKLAMCILIK
PAKETLER

AKTİF
REKLAMCILIK
MERKEZDE (UCA
DOĞRU)
PAKETLER

0-150 Yeni Reklamcı

Ortaklık Sıralaması

CEO Yapımcı
1300

İleri Düzey Reklam
veren
150

Patron Yapımcı
900

Reklam Uzmanı
300

Şef Yapımcı
650

Reklam Şefi
650

Pro Yapımcı
300

Reklam Patronu
900
Reklam CEO'su
1300
Reklam Başkanı
2000
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CADS
Kripto endüstrisinde pazarlama, reklam ve sağlam bir temel alanında uzun yıllara dayanan
deneyimler sayesinde, CryptoAdSolution geliştiricileri bu hareketi ve her şeyden önce
blockchain teknolojisini teşvik etmek ve yaymak için uğraşmaktadır. Bu alanda artan reklam
zorluğu nedeniyle kripto tabanlı bir reklam platformu fikri oldukça açıktı.

Bu daha sonra 2017 ortasında doğdu ve uygulanmaya başladı. Bugün buradayız ve
müşterilere kripto para birimi ve blok zinciri tabanlı projeleri pazarlamak, geliştirmek ve
kullanmak için çeşitli yollar sunan gelişmiş bir karma ve ekosistem içeren gelişmiş bir
projeye sahip olabiliriz.

Başlangıçta, kripto tabanlı reklam için tek bir platform planlandı. Tescilli bir blockchain
tabanlı cryptocurrency (kripto para birimi)fikri kısa bir süre sonra doğmuştur. Reklamın
uygulanması ve maliyet geri ödemesi ile doğru hesaplamanın yapılması büyük çaba
gerektirir. Topluluğun başlangıçtan itibaren gerçek bir yararı olan bir para birimi ile
sağlanması neredeyse tüm sorunları basitleştirdi. Bir kripto para biriminin burada ortaya
çıktığını anlamak önemlidir, bu da 1. güne ait gerçek bir bağlantıya sahiptir. Bu para
biriminin sağladığı gerçek bir eşdeğer var. Reklam. CADS bir çalışma altyapısına sahiptir ve
sektörümüzün en büyük platformlarından biri için ödeme aracı olarak kabul edilir. CADS için
ödeme karşılığında, gerçek dünyadaki reklamlar gerçek dünyaya yönelik insanlardan
geliyor. Faydalı olan bir para birimini yaratmak esas amaçtı. İnsanlara katma değer sağlayan
ve tüm yönleriyle blockchain teknolojisini kullanan bir unsur.

CADS ile bir dâhili altyapı ve reklamın verildiği bir ödeme yöntemi yaratmayı başardık. Bu
para birimine yönelik çok uzun bir gelişim sürecinden geçtik ve ürünlerimizin bir aylık
olgunluğunu ve bileşimini oluşturduk. Sonuç, müşteriye bir blockchain-para birimi, bir
master node kavramı, bir staking sistemi, bir gerçek-kripto döviz dağıtım platformu, bir
ortaklık planı, bir B2B çözümü, bir Uygulama Çözümü ve bir pazar yeri sağlayan bir
sistemdir. Sonuç bir çözümdür. Bir CryptoAdSolution.
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CADS CÜZDANI

Ön satışta satın aldığınız ya da ortaklık planlıya bağlantılı olarak Reklam Paketlerinin satın
alınması ve kullanımı yoluyla kazandığınız coinlerinizi güvenli bir şekilde saklamanız için
çevrimdışı bir cüzdanı olan bir blok zinciri sağladık. Bu cüzdanı web sitemizden kolayca
indirebilirsiniz. Bu çevrimdışı cüzdan, aynı zamanda, hisse ödüllerinizi almak ve başarılı bir
şekilde hisse oluşturmaya başlamanız için de kullanılmaktadır. Bunun için cüzdanınızı
senkronize duruma getirmenize gerekir.

Özellikle kullanıcı dostu olan bir cüzdan geliştirdik. Aslında, tek yapmanız gereken
cüzdanınızı açmak ve Blockchain ağına bağlanmak için programa biraz zaman vermektir.
Cüzdan senkronize edildikten sonra, ağ üzerinden düzenli bir şekilde hisse geliri elde
edeceksiniz. Coinlerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz varsa, bunun için de bir çözüm
geliştirdik. Birçok cüzdan coinlerini korumak için hatırlatıcı bir ifade kullanır. Bu adımı da
biraz basitleştirdik. Cüzdanınızı ve dolayısıyla paranızı korumak için iki seçeneğiniz
bulunmaktadır. Öncelikle, cüzdanınızın kilidini açmak için basit bir şifre belirleyebilirsiniz.
İkinci bir güvenlik unsuru olarak, erişiminizi kaybetmemek için bir yedek ayarlayabilir ve
böylece cüzdanınızı kopyalayabilirsiniz.

Masternode'ların kurulması için, Soğuk Cüzdan denilen bir sistem bulunmaktadır. Bu sitede
herhangi bir işlem yapılmaz. CADS'inizi bir masternode'a bağladıktan sonra, soğuk
cüzdanınızda saklanırlar ve günlük iadenizi alırsınız.

27

WHITEPAPER | SÜRÜM 1.2

ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER
PARA ADI:
PARA ETİKETİ:
TOPLAM PARA TEDARİKİ:
PREMINE:
P2P PORTU

CryptoAdSolution
CADS
100,000,000
10,000,000
33333

RPC PORTU:

44444
MASTERNODE PORT:
ALGORİTMA:
DIFF AYARI:

33333
X11
Delta Diff Ayarı

DIFF AYARLAMA ZAMANLAMALARI:
BK (ÖBEKLEME) ZAMANLAMALARI: (24 S
ORTALAMA)

her blok
8 dk

ÖBEKLEME VADESİNİN ONAYLANMASI:

30 blok

MASTERNODE ÖDÜLÜ:

Blok Ödülün % 80'i

PAY ÖDÜLÜ:

Blok Ödülün% 20'si
20.000

MASTERNODE VIN:
MASTERNODE VIN MIN ONAY:

10 Blocks
%20

POS: YILLIK OLARAK
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ÖN SATIŞ

Topluluğumuzun yeni kripto pazarlama ve reklamcılık çağına mükemmel bir başlangıç
yapması için ürünlerimizi önceden satmaya karar verdik. Kendimizi normal bir ICO'dan açık
bir şekilde uzak tutmak istiyoruz. Ne yazık ki, günümüzdeki ICO'lar temel olarak geliştirme
ekibinin yararınadır ve topluma pek yarar sağlamazlar. Bu nedenle, erken madeni paraların
küçük bir bölümünü düşük bir fiyat üzerinden ve 200 ana düğüm paketini de özel bir fiyatla
satmaya karar verdik. Satış en az 10 turda gerçekleşecek ve toplamda 10.000.000 para satışa
çıkarılacaktır. Paraların 10'dan fazla turda satılması da söz konusu olabilir. Ön satışta 10 tur
garanti edilmektedir. İlk 3 turun fiyatları bu tanıtım belgesinde görülmektedir. Talep fiyatı
her hafta uygun bir şekilde artacaktır. Bütün sistem hızlı olan avantajlıdır ilkesiyle
çalışmaktadır. Aynı zamanda, satış öncesi aşamada sadece CADS'ler sunulmamaktadır,
müşteriler düşük bir fiyata ana düğüm de alabilirler. Erken satış döneminde toplam 1500
Ana Düğümden 200'ü satışa sunulmaktadır. Bu kapsamda müşteri paket olarak 20.000
parayı indirimli fiyat üzerinden almaktadır. Ön satışta sunulan üçüncü ve en sıra dışı -ancak
pek çok insan için kesinlikle en ilgi çekici- olan şey ise reklam paketlerinin satışıdır. Bu
kapsamda müşterinin %50'ye kadar tasarruf edebileceği toplam 100.000 reklam paketi
sunulmaktadır. Reklam ağı payı ve tıklama sıklığı aynı kaldığından, bir reklam paketi CADS
için daima %20'lik bir kar oluşturacaktır. Paketin satın alındığı fiyatın ne olduğunun bir
önemi yoktur. Paketlerin sunduğu Reklam Payında ve promosyon teklifinde bir değişiklik
yoktur. Paketler ön satışta satın alınmış olsalar bile kar oranlarının CADS olarak ödeneceği
anlaşılmalıdır. Aşağıdaki tablolarda, dağıtım ve fiyatlandırma detaylı olarak verilmiştir.

Tüm satışlar BTC'de ele alınmaktadır. Bu nedenle, müşterinin ön satış aşaması için BTC
yatırabileceği arka ofise erken erişim sağlamasına izin verilmektedir.

Web sitemizde tüm bilgiler ayrıntılı olarak bulunabilir. Ön satışta sunulacak ilk ürünlerin
fiyatı aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
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PRODUCT PRE-SALE

ROUND
1

AVAILABLE
PRICE

2

AVAILABLE
PRICE

3

AVAILABLE
PRICE

ADVERTISING
PACKAGES
2,500 / 100,000

CADS COIN

MASTER NODE

100,000 / 6MM

5 / 200

25 USD

0.25 USD

4,500 USD

2,500 / 97,500

100,000 / 5.9MM

5 / 195

25.50 USD

0.26 USD

4,600 USD

2,500 / 95,000

100,000 / 5.8MM

10 / 185

26 USD

0.27 USD

4,700 USD

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

*All prices to be paid in BTC/LTC/BCH/DASH
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YOL HARİTASI
2018 3.Ç

Yayımlanan İnternet Sitesi, Whitepaper ve Lightpaper,
Kayıt Başlangıcı
Ön Satış Başlangıcı
İletişim Kanalları
Premium Pazarlama Materyalleri
Çevrimdışı Cüzdanı Yayınlama
Soğuk Cüzdanın Yayınlanması
Satış Öncesi Para
Dağıtımı Sonu
Harici Değişim 1
İşaretleme faaliyeti
Ana düğüm aktivasyonu
Reklamcılık Paylaşımını Başlatma
Ürün Başlatma 1
Müşteri Reklamcılığının Sağlanması
Dış Borsa 2
Reklamcılık Pazarı için Hazırlıklar

31

WHITEPAPER | SÜRÜM 1.2

2018 4.Ç

Büyük Kripto Haber siteleriyle işbirlikleri

Reklam Pazarınızın Başlatılması

Pazardaki İlk Bağlantılar

Sonraki Ürünlerin duyurusu

2018 4.Ç

CryptoAPPSolution tanıtımı

2019 Ç1

Hizmetimiz aracılığıyla Kripto ile ilgili Uygulamaların sunulması

2018 3.Ç

2019 Ç4 AdExchange ile ilgili ayrıntıların açıklanması

2020 1. ÇEYREK

CryptoAdSolution AdExchange'i Başlatma
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SONUÇ
CAS, kripto bazlı reklamcılık çözümü için çok sayıda ürünün oluşturduğu bir altyapı sunan
bir ağdır. Ağ bir ana düğüm sistemi tarafından korunmakta ve desteklenmektedir. Tüm
ürünler, Ön Satışa sunulacak CADS Paralarıyla satın alınır (tüm bilgiler web sitesinde
mevcuttur). CADS Paraları sıkça kullanıldığında değer artışı garanti altına alınır ve topluluğa
işler durumdaki bir kripto para birimi sunulmuş olur. CAS, topluluğa çeşitli reklam fırsatları
ve reklam paketleri yoluyla pasif gelir oluşturma fırsatı sunmaktadır.

Yasaklı kripto reklamcılığının sorununa genel bir çözüm üretilmiş, ürün odaklı devrimci bir
topluluk ve başlangıçtan itibaren gerçek faydalar sağlayabilecek bir kripto para birimi ortaya
koyan hibrit sistem kapsamında bir altyapı ortaya çıkmıştır.
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