SPORTCASH ONE - destaque do projeto
A nossa motivação, Visão e Equipe:
Roberto Moretto, nossa CTO e fundador teve uma visão.
Como ele tem sido ativo no mundo dos esportes para quase toda a sua vida, ele tem visto vários exemplos em que era muito difícil para sporters para atrair
bons fundos promovendo, por exemplo, patrocinadores. Havia uma grande lacuna entre Sporters e o (grande) Marcas.
Cedo 2018 ele criou um primeiro protótipo chamado Surfcash, sua idéia era criar uma plataforma baseada social para preencher a lacuna entre surfistas e
Marcas.
Não só ele queria criar uma nova solução para Surfers a ganhar fundos com mais facilidade, também escolas de surf que ensinam as crianças boas esportes que
queria conceder esta solução.

No Verão de 2018, Jarno Hogeweg se juntou à equipe e juntos eles decidiram oferecer esta solução para todo o esporte Indústria, este levando a um
rebranding da Surfcash para Sportcash One.
Todos os esportes existentes podem usar nossa plataforma, até mesmo novos esportes como E-sports, por exemplo, tem uma base de fãs enorme crescimento que
queremos atrair para nossas plataformas.

Como Jarno é um empregado Waves Platform ex- os dois decidiram ficar nesta plataforma Blockchain como base para seu projeto.
Para injetar a equipe com o conhecimento Blockchain direito se aproximaram Wouter Schol, um programador respeitado e pessoa bem
conhecida na comunidade Waves Platform.
Por último, a equipe principal foi concluída com Gregory F. Ryan. Ele tem uma grande experiência em guiar startups ao longo dos últimos 15 anos.
Nossos projetos é registrada oficialmente como uma empresa no Brasil como "Sportcash um Atividades de Internet LTDA". Vamos começar o nosso negócio a
partir daqui; mas tem planos de abrir escritórios em todo o mundo para se espalhar e integrar nossas soluções em todo o mundo, como o esporte como um todo é
uma indústria global.

Nossos 4 membros do núcleo têm trabalhado duro durante o último meio ano para criar uma plataforma incrível com várias soluções e chances para ambos os
Sporters, clubes desportivos, escolas esporte, entusiastas do desporto, marcas, lojas e todos os outros que gosta de esportes.

Nossas soluções e Programas:
A parte central do nosso projeto vai ser a nossa Plataforma Social, todos os programas que criamos irá usar esta plataforma central.

Nossa Plataforma Social é um sistema de estilo Facebook, onde os usuários podem se promover. Eles podem criar uma página promo
pessoal, com os seus melhores vídeos e fotografias e os seus resultados desportivos. Dessa forma, eles podem atrair simpatizantes, que
pode doar (mini crowdfund)-los.

Cada usuário que está ativo em nosso Uma Plataforma Social Sportcash pode ganhar pontos de diamante. Esses pontos são
automaticamente a ser dada para ser ativo.
Escrever mensagens, compartilhamento de vídeo de, visitando plataforma, compartilhando conteúdo para plataformas de mídia social externas, todos são recompensados com diamantes.

Se um usuário se comporta mal, mensagens de spam por exemplo, os pontos são retirados de sua conta. Teremos
moderadores que cuidam de controlar isso. Se os usuários ganham Diamonds, eles podem doar aqueles para um usuário
de sua escolha.

Não só sporters pode criar Fan-Pages, também haverá a opção para programas de caridade para usar esta opção. Por exemplo, uma escola de esportes que ensina
esportes crianças, pode obter doações desta forma para comprar novos equipamentos para a sua escola.

Nós criamos uma solução de gateway entre nossos pontos de diamante social e os nossos símbolo reais Waves Platform, Scone.
Quando um usuário cria uma carteira SCONE através da nossa carteira personalizado criado, todos eles têm de fazer é copiar o endereço ao seu perfil
plataformas sociais.

Eles podem então trocar os seus pontos de diamante ganhos ou doados para Scone. SCONE é construído
sobre a plataforma Waves, como um ativo script.

O preço do SCONE está indexado ao Euro, e com scripts que garantir não SCONE nunca vai ser trocadas inferior a este preço definido.
Cada 6 meses, vamos seguir a inflação brasileira e irá corrigir o preço SCONE em euros em conformidade. Optamos por usar uma solução de
moeda estável, porque também estão integrando um programa de pagamento. Diversas integrações para plataformas de comércio eletrônico
existentes serão criados por nossa equipe para WooCommerce, Shopify, Magento, etcetera.

marcas existentes pode facilmente integrar a nossa opção de pagamento SCONE em seus Web Shops. Desta forma, a nossa base de
usuários podem gastar seu ganho SCONE em suas lojas.

Em seguida teremos um programa de fidelidade, onde as marcas e lojas podem dar SCONE aos seus clientes mais fiéis.
Com o programa de pagamento seus clientes podem gastar seu scone em lojas conectados. Mas como uma solução completa que eles também têm a
capacidade de converter a sua Scone a Diamonds a ser usados em nossa Plataforma Social.

Os usuários podem comprar Sportcash diamante Pontos enviando SCONE da nossa carteira Sportcash para a Plataforma Social, como há um gateway
2-way criada na Plataforma Social.

E por último, mas não menos importante, oferecemos TAAS, Token como um serviço. Desta forma
vamos tokenizar indústria do esporte.

Os clubes podem usar este programa para ter seus negócios e sua base de fãs usar nossa Plataforma. Vamos criar uma carteira personalizada para cada
equipe na Plataforma Waves, com a capacidade de usar uma troca descentralizada, conectando seu token para o nosso símbolo Scone.

Eles também podem usar o nosso programa de pagamento integrado aos seus Web Lojas, vendendo suas mercadorias, ingressos, etc. com seu próprio
token.
Esporte clubes e sua base de fãs só pode comprar o seu próprio token com bolinho, desta forma vamos criar uma enorme demanda para o nosso símbolo e tem uma
enorme base de fãs interagir com a nossa Plataforma Social.

A Plataforma Social Sportcash terá pontos abertos para a publicidade, uma enorme oportunidade para Esportes Marcas como eles podem agora atingir
diretamente seu público certo.

Nós criamos uma revista online, onde os jornalistas podem postar seus esportes notícias relacionadas e artigos. oportunidades e opções de publicidade
estará disponível, gerando aumento da receita para a nossa empresa. Sobre tudo o que acho que temos uma boa solução geral para muitos dos problemas
dentro do ecossistema Sports. Redução dos custos de transações porque o uso de Blockchain e minimizar a lacuna existente entre os adeptos do desporto,
as marcas, os atletas e os investidores.

Temos um monte de idéias novas pronto para adicionar aos nossos programas existentes como nós ganhar popularidade ajudando a crescer o negócio para o futuro.

Num futuro próximo, estaremos expandindo nossa equipe, criando marketing adequada em torno do nosso projeto e aumentar o nosso apelo ao cliente.

Temos certeza Sportcash Um irá fazer todo o Sports Industry um lugar melhor.
Onde torcedores, atletas e escolas podem desfrutar de um melhor financiamento para a sua paixão e as marcas, lojas e clubes terão a capacidade de ter a
sua comunidade de fãs mais perto e mais envolvidos, resultando em uma experiência melhor e mais rentável.

Tenha um bom dia desportivo,

Roberto, Jarno, Wouter & Gregory
membros orgulhosos da Sportcash One Team

