EASTADS CREDITS

Whitepaper

EMAIL:

MAIL@EASTADS.COM.NG
PHONE: +234 706 2832 824

Kertas putih kami adalah otoritatif laporan atau panduan yang
menginformasikan pembaca ringkas tentang masalah kompleks
dan juga menyajikan filosofi proyek kami.
Hal ini dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami
proyek dan juga di pengambilan keputusan.

Pembaca yang budiman, Anda akan bebas untuk Hubungi kami
di jaringan sosial kami atau melalui email untuk pertanyaan, saran
atau rekomendasi.
Dengan Hormat
EASTADS

MAIL@EASTADS.COM.NG

@EASTADSCREDITS

+234 706 2832 824

HTTPS://BIT.LY/2KG1GKI

EASTADS CREDITS

Whitepaper
Pendahuluan

3

Proyek Review

4

Proyek Eastads

5-6

Masalah dan solusi

7

Kami Token

10-11

Peta jalan

12

Kesimpulan

MAIL@EASTADS.COM.NG

13

@EASTADSCREDITS

+234 706 2832 824
2

HTTPS://BIT.LY/2KG1GKI

EASTADS CREDITS

Whitepaper
Pendahuluan

Dunia berubah dengan cepat seiring dengan peningkatan teknologi, sistem baru dan ditingkatkan,
pedagangan baru dan peningkatannya dan sarana / metode untuk berdagang. Aktivasi komersial dan
cara-cara untuk terlibat di dalamnya terus dikembangkan. Kebanyakan perdagangan terjadi di internet.
Kebanyakan penawaran dilakukan di internet dan pasar sekarang dibuat di internet
mata uang kripto sebagai salah satu aspek utama pembangunan modern telah diubah atau diperbaiki
sebagian besar sistem tradisional proses atau peristiwa sejak itu muncul.
Salah satu alasan penting keberadaan blockchain adalah menjadi bentuk uang dan alat pembayaran.

Blockchain terbuka untuk bisnis.
Jika cryptocurrency dirancang untuk menjadi alat pembayaran, apa yang dibeli dengan itu? Terasa, hanya
tetapi beberapa pedagang menerima pembayaran kripto di dunia. Dan di Afrika, jumlah ini sangat
diabaikan.
Alasan mengapa seperti teknologi mengganggu memiliki penggunaan kehidupan nyata rendah adalah
karena percaya isu-isu yang berasal dari kurangnya kesadaran yang tepat, volatilitas pasar dan kurangnya
penggunaan kasus nyata yang tepat.
Sayangnya di Afrika, Bitcoin diperkenalkan sebagai skema Ponzi banyak dan sejak MMM Rusia Ponzi jatuh,
Bitcoin dan cryptocurrencies memiliki kemunduran di Afrika dan ini membuat calon investor untuk melihat
Crypto sebagai Ponzi atau penipuan. Hal ini langsung teredam skalabilitas cryptocurrencies dan mengurangi
aliran uang baru ke dalam cryptocurrencies.
Ada datang kebutuhan untuk menerapkan sistem yang akan memecahkan masalah kepercayaan
digunakan cryptocurrency di Afrika sementara pada saat yang sama menggunakan blockchain untuk
memecahkan masalah yang terlibat dengan sistem tersebut.
Masalah yang terkait dengan perdagangan pasar di Nigeria dan negara-negara Afrika tidak terlalu
mengada-ada dari perdagangan yang tidak menguntungkan, pasar yang terbatas, kurangnya infrastruktur
dan ekonomi yang keras untuk perdagangan.
Lebih juga, jika cryptocurrencies harus mengganggu industri tradisional, harus digunakan untuk tujuan aslinya
yang adalah- untuk bisnis, untuk pembayaran dan pilihan harga.
E-commerce adalah jenis industri yang diperlukan untuk memecahkan skalabilitas dan kepercayaan isu-isu
di cryptocurrencies.
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Proyek Review

Cryptocurrencies perlu Afrika sebanyak Afrika membutuhkan
cryptocurrencies dan blockchain .
.
Pertumbuhan eCommerce domestik dan kelas menengah yang
muncul membuka jalan bagi pengecer internasional di Afrika.
Afrika menawarkan lebih dari 1 miliar pelanggan potensial, ditambah dengan kelas menengah yang
berkembang, investor ritel Afrika mulai mencatat. Ada pergeseran stabil lambat menuju perdagangan online,
dengan beberapa retail start-up berhasil memasuki pasar.
pasar online Afrika, Jumia, memimpin tuduhan itu, menerima investasi dari Goldman Sachs, serta terkemuka
Perancis, Afrika Selatan, dan perusahaan Jerman.
Di Nigeria, Jumia membuat ribuan pengiriman setiap hari. Pada 2015, sembilan bulan pertama yang
dihasilkan € 206 juta. Setahun pada tahun meningkat dari 265%. Ini adalah salah satu perusahaan ecommerce terbesar yang beroperasi di Afrika , Yang semuanya berusaha untuk memasuki pasar konsumen
yang berkembang di benua itu.
McKinsey Global Institute memproyeksikan bahwa eCommerce akan bernilai $ 75 miliar pada ekonomi
terkemuka Afrika pada tahun 2025.
Ada tantangan ke depan untuk eCommerce Afrika dan lintas e-commerce perbatasan wajah hambatan
ekonomi yang keras yang mengarah ke infrastruktur yang buruk, logistik terbelakang dan kesulitan sekitarnya
transaksi bank internasional. Sebagian besar negara-negara Afrika tidak memiliki alamat formal dan ini dapat
mengakibatkan pelanggan kesulitan menemukan. Rendah penetrasi kartu kredit di sejumlah daerah dan
kecemasan pelanggan lebih penipuan, berarti bahwa cash on delivery lebih disukai di banyak negara Afrika.
Cukup melihat masalah ini, blockchain adalah solusi untuk tersedianya kartu kredit dan logistik terbelakang
dan kesulitan sekitarnya transaksi bank internasional. jaringan logistik dengan blockchain bertenaga ecommerce akan membantu menyebarkan teknologi blockchain melintasi perbatasan Afrika.
Return positif bagi cryptocurrency tidak lain adalah kepercayaan lebih, lebih banyak penggunaan, skala
tinggi dan aliran uang baru.
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Eastads Proyek

Blockchain untuk bisnis; blockchain untuk adopsi massal
Penjelasan video

Eastads Pasar:
Sebuah pasar didukung oleh pembayaran blockchain dan pilihan harga di BTC, ECR, ETN dan mata uang
lokal.

Pasar Nigeria
Eastads Nigeria adalah full-hybrid pasar startup dengan pembayaran blockchain, pilihan harga di
kripto dan Fiat. Kontak telah dibuat untuk memasukkan pembayaran Electroneum ke pasar
secepat Electroneum. Tujuan kami adalah untuk mengganggu sistem lama jual beli dengan
menciptakan saluran untuk digunakan sejati cryptocurrencies. Dan juga dengan pemasaran dan
manfaat skema efektif proyek ini frontier kehendak terobosan pertama blockchain di Nigeria.

Pasar Afrika
Ini adalah produk akhir dari Eastads Project. Sebuah pasar Afrika yang didukung oleh
pembayaran blockchain dan pilihan harga. Setelah proyek ini diluncurkan, kami akan
mengimpor penjualan / item pada pasar Nigeria ke pasar Afrika.
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Model Marketplace kami: Model pasar yang diusulkan kami adalah sistem hibrida yang terdiri dari
P2P dan A2P integrasi. Sebuah pasar yang mana konglomerat dapat melakukan bentuk kegiatan
komersial. Baik itu membeli atau menjual. iklan, bisnis dan jasa, dll pasar di mana barang-barang
digital dan mata uang kripto dapat diperdagangkan. Sebuah tempat di mana Nigeria dapat
menukarkan mata uang kripto mereka untuk produk yang mereka butuhkan. Sebuah platform yang
modern dan dapat menarik penjual internasional & pembeli. Sebuah platformaktif di media sosial
untuk membantu individu mencapai pasar mereka lebih cepat.

jaringan logistik Eastads Blockchain
Untuk lebih mendukung sistem, kami akan meluncurkan perusahaan logistik kami. Platform ini akan
memberikan barang dan jasa dari pasar kami dan akan memungkinkan kita memulai program
pembelian berhadiah kami. Kami akan mendapatkan lisensi untuk pengiriman internasional kami juga
akan menggunakan perusahaan untuk Marketplace Afrika kami. Ini adalah proyek kesadaran.

Eastads Bursa
model pertukaran kami akan sedikit berbeda dari pertukaran konvensional sebagai rencana awal kami
adalah untuk menyediakan solusi Fiat-Crypto untuk membeli & menjual Kredit Eastads (ECR). Oleh
karena itu, pertukaran NGN akan menjadi FIAT-ECR bertukar. Akan kita setiap saat memutuskan untuk
menambahkan lebih cryptocurrencies untuk tukar kami, atau harus kami memutuskan untuk membuat
perubahan pada arsitektur desain, itu akan disampaikan kepada masyarakat.
pertukaran ini akan terpusat, terdaftar dan akan menggunakan COLD WALLETS untuk menjamin
keamanan dana.

Proses yang melibatkan dasar dari membeli dan menjualMenjual:
1. Dana penjual pada cold wallets dan menciptakan pesanan menjual.
2. Pembeli menerima pesanan menjual dan membeli dengan Credit card / Debit.
3. Agen escrow secara online mengirimkan Fiat untuk Penjual dan mengirimkan koin kepada pembeli.
Membeli:
1. Dana pembeli pada cold wallet dan menciptakan pesanan membeli.
2. Penjual menerima pesanan membeli dan mengirimkan koin ke cold wallet.
3. Agen escrow secara online mengirimkan Fiat untuk Penjual dan mengirimkan koin kepada pembeli.

Mirip dengan apa yang kami sedang mengembangkan adalah sistem Kryptono P2P https://kryptono.exchange/k/accounts/p2p . Tapi alih-alih memiliki USD/Crypto P2P, kita harus Fiat/ECR
P2P. Mata uang lokal untuk di integrasikan akan menjadi mata uang Afrika
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While our project solves scalability and trust issues, our marketplace model and
market scheme solves problems with system of trade and market in Africa.

Cryptocurrencies di Afrika dan pada umumnya memiliki masalah skalabilitas yang belum terpecahkan dan
isu kepercayaan yang telah merusak potensi dari teknologi di Afrika.
Masalah skalabilitas dan ketidakpercayaan cryptocurrencies di negara-negara Afrika sebagian besar
didorong oleh skema Ponzi Bitcoin Rusia yang merusak potensi dari teknologi untuk investor dan calon
pengguna di seluruh Afrika. Dan juga karena fakta bahwa tidak ada penggunaan nyata dari teknologi dalam
hari untuk kegiatan hari.
Pengamatan yang baik menunjukkan bahwa Nigeria, Afrika Selatan dan Kenya don tidak jatuh di bawah top
30 negara kripto berinvestasi di dunia. Tapi hanya ada tetapi sedikit pedagang yang menerima
cryptocurrencies sebagai modus pembayaran di seluruh benua semua berkat percaya isu-isu dan awan
pertanyaan yang mengelilingi teknologi blockchain.
Orang tidak percaya apa yang mereka tidak menggunakan, mereka tidak dapat menggunakan apa yang
mereka tidak mengerti. Dan masa depan terlihat suram jika kita tidak dapat menggunakan cryptocurrencies
untuk membeli real time dan penjualan di Afrika yang memiliki banyak investor dalam teknologi tersebut.
Ada datang kebutuhan untuk kembali menyusun strategi-pada sistem yang harus memecahkan masalah
kepercayaan digunakan cryptocurrency di Afrika sementara pada saat yang sama menciptakan kesadaran
lebih teknologi blockchain. Sistem tersebut akan membuka pintu baru untuk penggunaan, penerimaan dan
investasi di blockchain dan membanjiri industri cryptocurrency dengan uang baru dari Afrika.

Solusi
solusi kami untuk skalabilitas dan isu kepercayaan digunakannya cryptocurrency di Afrika adalah
pengenalan e-commerce yang didukung dengan pembayaran blockchain dan pilihan Harga.
Sebuah proyek dari jenisnya di Afrika, menciptakan kepercayaan dan kesadaran sementara pada saat
yang sama mengubah beli tradisional dan menjual dengan skema e-commerce terpercaya didukung
dengan pembayaran blockchain dan pilihan harga.

Mengapa kita menggunakan e-commerce.
E-commerce di Afrika adalah membual industri triliun dolar dari lebih dari 100 juta jual-beli online setiap
bulan. Jika cryptocurrencies harus membuat dampak dan mengganggu sistem tradisional, harus
digunakan dalam suatu sistem yang menawarkan tokoh besar dalam kapitalisasi dan basis pengguna.
industri tersebut harus telah memesan ruang untuk pembayaran blockchain dan pilihan harga.
Menggunakan model kita sendiri e-commerce yang didukung dengan blockchain dan skema
pemasaran diuji, kami bertujuan untuk mengganggu pembelian tradisional dan penjualan di Afrika.
Dengan memperkenalkan proyek-proyek lain seperti jaringan logistik Blockchain dan Fiat kripto-
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pertukaran yang meningkatkan utilitas dari blockchain dalam pengaturan pasar, cryptocurrencies
akhirnya akan memiliki penggunaan yang nyata dan ground breaking masuk ke pasar di Afrika.
Keuntungan utama dari Eastads:











Tersebar luas dan layanan mudah digunakan
Biaya jasa murah
Biaya transaksi murah
Analisis penjualan yang rinci
Dukungan iklan untuk bisnis Anda
Metode pembayaran pada cryptocurrencies populer (BTC, ECR, ETN);
pasar yang lebih luas
perdagangan lebih cepat
pembayaran cepat.
Membuka jalan bagi pengecer internasional di Afrika..

keunggulan komparatif terkemuka platform pasar di Nigeria:

Comparison
criterion

JiJi

OLX

Konga

SME
Markethub

Deal day

Mobofree

Globalitas

×

×

×

×

×

×

Pembayaran mata uang
kripto yang tersedia

×

×

×

×

×

×

x

×

×

P2P integrasi

Eastads

×

A2P integrasi

×

×

×

×

keunggulan komparatif terkemuka platform pasar di Afrika.
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Comparison
criterion

JUMIA

Konga

Kilimall

Takealot

Bidorby

Globalitas

×

×

×

×

×

Pembayaran mata uang
kripto yang tersedia

×

×

×

×

×

P2P integrasi

×

×

x

×

x

Eastads

A2P integrasi
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Di mana token pasif suatu hari nanti mungkin kekurangan pasar, pasar
utilitas akan selalu memiliki hari untuk perdagangan.
Nama : Eastads Credits
Simbol : ECR
Jenis : ERC20
Suplai : 700,000,000
Suplai Terakhir : 500,000,000 ( di dalam blockchain kredit)
Alamat Kontrak : 0x99b09a9b9e9c26b3e65d84fcc9a1cd8acb289e25

Penyaluran
Token dijual

Penasihat

Tim

Karunia kampanye

Cadangan strategis

Proyek

10%
18%
47.5%
1.5%
22%

1%

TOKEN UTILITY:







Untuk perdagangan P2P langsung di Eastads
Sebagai utilitas untuk pertukaran fiat NGN kami.
Untuk pembayaran langsung untuk produk dan layanan.
Untuk pembayaran layanan logistik internasional kami
Untuk aktivasi akun pedagang A2P.
Untuk mengaktifkan hadiah bulanan: Pada minggu terakhir setiap bulan, ECR akan dibeli kembali
dari pasar oleh perusahaan dan disalurkan ke dompet yang diaktifkan untuk hadiah. Untuk
mencapai hal ini, pada minggu terakhir setiap bulan, kami akan menerbitkan formulir hadiah di
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mana pengguna mengisi detail dan alamat mereka. Semua akun yang memenuhi syarat untuk
pemberian hadiah harus mempunyai setidaknya $ 100 senilai ECR. Pembelian kembali akan
dikumpulkan ke pemegang yang memenuhi syarat

Tukarkan ke Kredit Blockchain
Token ECR kami akan ditukar dari Ether ke blockchain Kredit segera setelah Kredit ditayangkan. Alasan
untuk swap ini tidak dibuat-buat dari fakta bahwa Kredit adalah blockchain tercepat di dunia.
Menawarkan lebih dari 700k transaksi per detik dan tidak memerlukan biaya gas. Blockchain Kredit adalah
blockchain ideal untuk token pasar.
Setelah pertukaran ini, kita akan membakar 200 juta token kita dan persediaan akhir menjadi hanya 500
juta.
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Peta jalan (Indonesia)
Q2 2019
Q1 2019

EASTADS AFRIKA

EXCHANGE NGN
Membangun NGN Kripto
Exchange

Penjualan di daerah Afrika di
dukung oleh blockchain

Q4 2018

Q1 2019
Merilis Aplikasi mobile
Merilis Aplikasi untuk para
pengguna IOS dan Android

RILIS LOGISTIK jaringan
Rilis layanan pengantaran
dan platform logistik

Q3-Q4 2018
Pemasaran & Scaling
Memperluas dan memperluas
pasar kami Nigeria dengan
ECR sebagai sebuah utilitas
pasar.

Q1 &Q2 2018
Q3 2018
Pengembangan teknik
dan strategi
Rilis Pasar

ICO dan AIRDROP
List di pasar
Meningkatkan Team dan
Pemasaran

Pembuatan token
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Kesimpulan:

Pasar Afrika kami adalah kesepakatannya. Ini adalah proposal kami untuk memecahkan skalabilitas dan
isu kepercayaan yang mempengaruhi penggunaan cryptocurrency di Afrika secara luas. Sebuah proyek
yang akan menciptakan kesadaran untuk blockchain sementara pada saat yang sama membuka pintu
untuk investasi baru dan aliran uang ke cryptocurrency.
Eastad Credits, Bitcoin, dan mata uang lokal akan memiliki harga dan opsi pembayaran di Eastad Afrika
kami, di mana Eastad Credits tetap menjadi utilitas pasar token.
Kami percaya bahwa token utilitas akan hidup lebih lama dari token pasif dan token yang didukung oleh
perusahaan nyata akan berumur panjang.
Keputusan apa pun yang Anda ambil dari membaca Whitepaper kami, kami meminta Anda melakukan
pertimbangan yang matang

Kontak: mail@token.eastads.com.ng
mail@eastads.com.ng
Website: token.eastads.com.ng
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