Judul Proyek – SPORTCASH ONE
Motivasi Kami, Visi dan Tim:
Roberto Moretto, CTO dan pendiri SportCash One mempunyai sebuah visi.
Beliau telah aktif dalam dunia olahraga hampir sepanjang hidupnya, dia telah melihat beberapa contoh dimana amatlah
sulit bagi seorang olahragawan mendapatkan dana promosi, misalnya sponsor.
Ada kesenjangan yg besar antara Olahragawan dengan pemilik merk ternama.
Awal 2018 beliau menciptakan prototype pertama yang bernama Surfcash, idenya adalah menciptakan sebuah platform
sosial yang berbasis pada mengisi kesenjangan antara peselancar dengan pemilik merk.
Beliau bukan hanya ingin sebuah solusi baru bagi Peselancar untuk mendapatkan dana dengan mudah, Dia ingin juga
memberikan solusi berupa Sekolah Selancar dimana anak-anak dapat pendidikan olahraga yang baik.
Pada musim panas 2018, Jarno Hogeweg bergabung dengan team dan bersama-sama mereka memutuskan untuk
menawarkan solusi ini pada semua Industri Olahraga, inilah yang mengawali pergantian nama dari surfcah menjadi
SportCash One .
Semua cabang olahraga dapat menggunakan platform kami, bahkan jenis olahraga baru seperti E-Sport yang mempunyai
penggemar yang banyak, merupakan salah satu yang ingin kami tarik pada platform kami.
Karena Jarno adalah mantan karyawan Waves Platform maka keduanya memutuskan untuk menggunakan platform
Blockchain ini sebagai pondasi proyek mereka.
Untuk menyuntik team dengan pengetahuan Blochain yang tepat, mereka mendekati Wouter Schol, seorang
programmer yang disegani dan cukup terkenal di komunitas Platform Waves.
Terakhir, team utama dilengkapi dengan kehadiran Gregory F. Ryan. Dia telah mempunyai pengamalan yang banyak
menjadi pembimbing sebuah startups lebih dari 15 tahun.
Proyek kami secara resmi terdaftar pada sebuah perusahaan di Brazil "Sportcash one Atividades de Internet LTDA". Kami
akan memulai bisnis kami disini; Namun kami juga berencana untuk membuka kantor secara global untuk menyebarkan
dan mengintregasikan solusi dari kami ke seluruh dunia, pada olahraga khususnya dan global industri pada umumnya.

Empat team inti kami telah bekerja sangat keras selama setengah tahun belakangan ini, untuk menciptakan platfom yang
luar biasa dengan berbagai solusi dan peluang bagi olahragawan, Klub Olahraga, Sekolah Olahraga, Penggemar Olahraga,
Pemilik Merk, Toko Olahraga dan semua orang yang menikmati dunia olahraga.

Solusi dan Program kami:
Bagian utama dari proyek kami akan berupa Platform Sosial kami, semua program yang kami ciptakan akan menggunakan
platform utama ini.
Platform sosial kami adalah sebuah sistem bernuansa Facebook dimana pengguna dapat mempromosikan diri mereka
sendiri.
Mereka bisa menciptakan halaman promosi pribadi, dengan video, foto dan ulasan olahraga yg mereka lakukan. Dengan
cara ini mereka bisa menarik pendukung, yang dapat berupa donasi kepada mereka (mini crowdfund).

Setiap pengguna yg aktif dalam Platform Sosial SportCashOne, akan bisa memperoleh Diamond Point .
Setiap poin akan secara otomatis diberikan kepada siapa saja yang aktif.
Menulis postingan, membagi video, mengunjungi platform, membagi konten pada sosial media lain, semua akan diberi
penghargaan berupa Diamond Point.
Jika seseorang berkelakuan buruk, contoh: postingan spam, Poin akan dihilangkan dalam akun mereka. Kami akan
memiliki moderator utk mengurusi hal ini. Jika seseorang mendapatkan Diamond Point, mereka dapat mendonasikannya
kepada pengguna lain yang mereka pilih.
Bukan hanya olahragawan yang bisa menciptakan Fan-Page, juga ada pilihan bagi Program Amal menggunakan opsi ini.
Contoh: Sekolah Olahraga yang mengajari anak-anak tentang olahraga, dapat menerima donasi dengan cara ini
dipergunakan untuk membeli perlengkapan baru bagi sekolah mereka.
Kami telah meciptakan sebuah gerbang solusi antara Diamond Point Sosial kami dengan token platform Waves yang
sebenarnya, itu adalah SCOne.
Ketika seseorang membuat sebuah SCOne wallet melalui Custom Wallet kami, yang perlu mereka lakukan hanyalah
menyalin wallet address mereka dan menaruhnya pada profil Social Platforms mereka.
Kemudian mereka dapat menukar Diamond Points yang mereka terima atau hasil donasi dengan SCOne. SCOne is dibuat
pada Waves Platform sebagai asset yg memiliki script.
Harga SCOne dipatok dengan Euro, dan dengan melakukan script kami mengamankan harga SCOne, tidak akan pernah
dihargai dibawah harga awal.

Tiap 6 bulan kami akan mengkuti proses inflasi di Brazil dan akan mengoreksi harga SCOne dengan mengikuti mengikuti
harga Euro.
Kami telah memilih untuk menggunakan Stable Coin sebagai solusi, karena kami juga mengintegrasikan Program
Pembayaran. Beberapa intergrasi pada Platform E-Commerce yang telah ada akan dibuat oleh team kami untuk
WooCommerce, Shopify, Magento, dan lain-lain.
Merek-merk yg sudah ada dapat dengan mudah berintegrasi pada opsi pembayaran SCOne melalui Toko Web mereka.
Dengan cara ini pengguna kami dapat menghabiskan SCOne yang pengguna kami dapat di toko mereka.
Tahap berikutnya kami akan memiliki Program Loyalty, dimana merk produk dan toko dapat memberikan SCOne kepada
pelanggan tetap mereka.
Dengan Program Pembayaran pelanggan mereka dapat menghabiskan SCOne mereka pada toko yang terkoneksi.
Namun untuk melangkapi solusi mereka juga mampu untuk menukar SCOne mereka menjadi Diamonds untuk digunakan
pada Platform Sosial kami.
Pengguna dapat membeli Sportcash Diamond Points dengan mengirim SCOne dari Sportcash Wallet kepada Social
Platform, disana ada 2 gateway arah yang dibuat dalam Platform Social.
Dan yang terakhir, tapi pasti kami menawarkan TAAS, Token as a Service.
Ini adalah cara kami meng-tokenisasi Industri Olahraga.
Perkumpulan/klub dapat menggunakan program ini untuk mendapatkan bisnis dan pendukung mereka menggunakan
platform kami.
Kami akan membuat sebuat wallet kustom untuk tiap team dalam Platform Waves, dengan kemampuan untuk
menggunakan Decentralized Exchange, mengkoneksikan token mereka pada SCOne token kami.
Mereka dapat juga menggunakan Program Pembayaran yang terintegrasi pada toko online mereka, menjual cindera
mata, tiket, dan lain-lain dengan token milik mereka.
Klub-klub olahraga dan para penggemarnya hanya dapat membeli token milik mereka dengan SCOne, ini cara kami untuk
menciptakan permintaan yang amat besar pada token kami dan memiliki penggemar yg banyak dan berinteraksi dengan
Social Platform kami.
Platform Sportcash Social akan membuka spot untuk iklan, banyak kesempatan bagi pemilik merk olahraga, karena
mereka dapat mentarget kelompok audien yang tepat.

Kami sudah membuat sebuah Majalah Online, yang mana para jurnalis dapat memposting berita tentang olah raga dan
artikel-artikelnya. Peluang dan opi untuk iklan akan tersedia, hal itu meningkatan penghasilan untuk perusahaan kami.
Secara keseluruhan kami pikir kami memiliki solusi yang bagus untuk banyak masalah yang terdapat dalam Ekosistem
Olahraga. Merendahkan biaya transaksi karena menggunakan blockchain dan meminimalis kesenjangan yang ada antara
Penggiat Olahraga, Pemilik merk, Atlit dan Investor.
Kami banyak memiliki ide segar yang siap untuk ditambahkan pada program kami yang berjalan karena kami mendapat
popularitas dengan membantu mengembangkan bisnis untuk masa depan. Dalam waktu dekat kami akan memperluas
team kami, menciptakan pemasaran yang tepat disekitar proyek kami danmeningkatkan daya tarik pelanggan kami
Kami yakin Sportcash One akan membuat semua Industri Olahraga menuju tempat yang lebih baik.
Dimana pendukung, atlit dan sekolahan dapat menikmati pendanaan yang lebih baik untuk semangat mereka dan Pemilik
Merk, toko dan klub lebih dekat kepada pelanggan dan penggemarnya serta menghasilkan pengalaman yang lebih baik
dan menguntungkan.

Selamat berolahraga,

Roberto, Jarno, Wouter & Gregory

Anggota Kebanggan Sportcash One Team

