SPORTCASH ONE – Điểm chính của dự án
Động lực, Tầm nhìn và Đội ngũ của chúng tôi:
Roberto Moretto, CTO kiêm sáng lập của chúng tôi đã có một tầm nhìn.
Khi đã hoạt động trong thế giới của thể thao gần suốt cuộc đời của mình, ông đã chứng kiến nhiều ví dụ mà nó là
rất khó khăn cho người chơi thể thao để thu hút nguồn vốn quảng bá tốt, ví dụ như các nhà tài trợ.
Có một khoảng cách lớn giữa người trong ngành thể thao và các Thương hiệu (lớn).
Đầu năm 2018 ông đã tạo ra một nguyên mẫu đầu tiên được gọi là Surfcash, ý tưởng của ông là tạo ra một nền
tảng dựa trên xã hội để lấp đầy khoảng trống giữa những Người chơi lướt sóng và thương hiệu.
Không chỉ ông muốn tạo ra một giải pháp mới cho Người lướt sóng để huy động vốn dễ dàng hơn, mà ông muốn
cấp giải pháp này cho những Trường học lướt sóng dạy cho trẻ em các môn thể thao tốt .
Trong mùa hè 2018, Jarno Hogeweg gia nhập đội ngũ và cùng nhau họ đã quyết định cung cấp giải pháp này đến
ngành công nghiệp thể thao toàn cầu, điều này dẫn đến việc tái thương hiệu riêng của Surfcash thành Sportcash
One. Tất cả các môn thể thao hiện tại có thể sử dụng nền tảng của chúng tôi, ngay cả môn thể thao mới như Thể
thao điện tử ví dụ như có một lượng fan ngày càng tăng lên mà chúng tôi muốn thu hút vào nền tảng của mình.
Khi Jarno là một cựu nhân viên của nền tảng Waves, cả hai quyết định ở lại trên nền tảng Blockchain này làm cơ
sở cho dự án của họ.
Để đưa vào đội ngũ với những kiến thức Blockchain đúng đắn, họ tiếp cận Wouter Schol, một lập trình viên có uy
tín và người nổi tiếng trong cộng đồng Nền tảng Waves.
Cuối cùng, đội ngũ nòng cốt đã hoàn thiện với Gregory F. Ryan. Ông có một kinh nghiệm lớn trong việc hướng
dẫn khởi nghiệp trong vòng 15 năm trở lại đây
Dự án của chúng tôi được đăng ký chính thức là một công ty ở Brazil là "Sportcash one Atividades de Internet
LTDA". Chúng tôi sẽ bắt đầu việc kinh doanh của mình từ đây; nhưng có kế hoạch mở văn phòng trên toàn thế
giới để phát triển ra ngoài và tích hợp các giải pháp của chúng tôi trên toàn thế giới, như thể thao nói chung là
một ngành công nghiệp toàn cầu.
4 thành viên chủ chốt của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong vòng nửa năm cuối cùng để tạo ra một nền tảng
tuyệt vời với nhiều giải pháp và cơ hội cho cả hai Người chơi thể thao, Câu lạc bộ thể thao, Trường học thể thao,
Người đam mê thể thao, Thương hiệu, Cửa hàng và tất cả những ai yêu thích thể thao.

Những giải pháp và chương trình của chúng tôi:
Phần cốt lõi dự án của chúng tôi sẽ là nền tảng xã hội, tất cả các chương trình chúng tôi tạo ra sẽ sử dụng nền
tảng trung tâm này.
Nền tảng xã hội của chúng tôi là một hệ thống theo phong cách Facebook, nơi người dùng có thể quảng bá bản
thân.
Họ có thể tạo ra một trang quảng cáo cá nhân, với các video và hình ảnh hay kết quả thể thao tốt nhất của họ.
Bằng cách này, họ có thể thu hút những người ủng hộ, có thể tặng (số tiền nhỏ) cho họ.
Mỗi người dùng đang hoạt động trên nền tảng xã hội Sportcash One của chúng tôi có thể kiếm được điểm Kim
cương (Diamond).
Những điểm này sẽ được tự động được trao cho việc hoạt động tích cực.
Viết bài viết, chia sẻ video, tham quan nền tảng, chia sẻ nội dung đến các nền tảng truyền thông xã hội bên ngoài,
tất cả đều được khen thưởng bằng Kim cương.
Nếu người dùng có hành vi xấu, ví dụ spam bài, điểm được lấy từ tài khoản của họ.
Chúng tôi sẽ có người kiểm duyệt lo việc kiểm soát này.
Nếu người dùng kiếm được Kim cương, họ có thể tặng chúng cho một người dùng mà họ chọn.
Không chỉ có thể tạo Fanpage cho người chơi thể thao, chúng cũng sẽ là lựa chọn cho chương trình từ thiện để sử
dụng tùy chọn này.
Ví dụ, một trường thể thao dạy trẻ em các môn thể thao, có thể nhận được sự đóng góp theo cách này để mua
thiết bị mới cho trường học của họ
Chúng tôi đã tạo ra một giải pháp cổng vào giữa điểm kim cương xã hội của chúng tôi và token nền tảng Waves
thực tế của chúng tôi, SCOne.
Khi người dùng tạo ra một ví SCOne qua phần tạo Ví Tuỳ chỉnh của chúng tôi, họ chỉ cần sao chép địa chỉ ví vào hồ
sơ Nền tảng xã hội của họ.
Sau đó, họ có thể giao dịch điểm kim cương kiếm được hoặc được ủng hộ thành SCOne.
SCOne được xây dựng trên nền tảng Waves, như là một tài sản nguyên bản.
Giá SCOne được cố định vào đồng Euro, và với kịch bản, chúng tôi đảm bảo không bao giờ SCOne sẽ được giao
dịch thấp hơn so với giá cố định này.
Mỗi 6 tháng chúng tôi sẽ theo dõi lạm phát của Brazil và sẽ sửa giá Scone bằng Euro cho phù hợp.
Chúng tôi đã chọn để sử dụng một giải pháp Stable Coin, bởi vì chúng tôi cũng đang tích hợp một chương trình
thanh toán.
Một số tích hợp cho các nền tảng thương mại điện tử hiện có sẽ được tạo ra bởi đội ngũ của chúng tôi cho
WooCommerce, Shopify, Magento, Etcetera.
Nhãn hiệu hiện tại có thể dễ dàng tích hợp tùy chọn thanh toán SCOne của chúng tôi vào cửa hàng Web của họ.
Bằng cách này cơ sở người dfugn của chúng tôi có thể chi tiêu SCOne kiếm được của họ trong các cửa hàng của họ.
Tiếp theo chúng tôi sẽ có một chương trình Khách hàng thân thiết, mà nhiều thương hiệu và các cửa hàng có thể
trao SCOne cho khách hàng trung thành nhất của họ.
Với Chương trình thanh toán khách hàng của họ có thể chi tiêu SCOne trong các cửa hàng được kết nối.
Nhưng như một giải pháp hoàn chỉnh họ cũng có khả năng chuyển đổi SCOne của họ thành Kim cương được sử
dụng trong nền tảng xã hội của chúng tôi.
Người dùng có thể mua Điểm Sportcash kim cương bằng cách gửi SCOcone từ Ví Sportcash của chúng tôi đến Nền
tảng xã hội, như có một cửa ngõ 2 chiều được tạo ra trong Nền tảng xã hội.

Và cuối cùng, nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng chúng tôi cung cấp TAAS, Token như một dịch vụ.
Bằng cách này, chúng tôi sẽ mã hóa ngành công nghiệp thể thao.
Câu lạc bộ có thể sử dụng chương trình này để có kinh doanh của họ và lượng fan của họ sử dụng nền tảng của
chúng tôi.
Chúng tôi sẽ tạo ra một Ví tùy chỉnh cho từng nhóm trên nền tảng Waves, với khả năng sử dụng một Sàn giao
dịch phi tập trung, kết nối token của họ với token SCOne của chúng tôi.
Họ cũng có thể sử dụng chương trình thanh toán của chúng tôi tích hợp với Cửa hàng web của họ, bán hàng hóa
của họ, Vé, vv... với token riêng của họ.
Câu lạc bộ thể thao và lượng fan của họ chỉ có thể mua token của mình với SCOcone, cách này chúng ta sẽ tạo
ra một nhu cầu rất lớn cho token của chúng tôi và có một lượng fan khổng lồ tương tác với nền tảng xã hội của
chúng tôi.
Nền tảng xã hội Sportcash sẽ có điểm mở cho quảng cáo, một cơ hội lớn cho thương hiệu thể thao như bây giờ
họ có thể trực tiếp nhắm vào đúng đối tượng của mình.
Chúng tôi đã tạo ra một tạp chí trực tuyến, nơi mà nhà báo có thể gửi các mục tin tức liên quan đến thể thao của
họ và bài viết.
Cơ hội quảng cáo và các tùy chọn sẽ có sẵn, tạo ra tăng doanh thu cho công ty chúng tôi.
Hơn tất cả chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có một giải pháp chung tốt cho nhiều vấn đề trong hệ sinh thái thể thao.
Giảm chi phí giao dịch vì việc sử dụng Blockchain và giảm thiểu sự chênh lệch hiện giữa những người đam mê
thể thao, thương hiệu, vận động viên và nhà đầu tư.
Chúng tôi có vô số ý tưởng mới đã sẵn sàng để thêm vào chương trình hiện có của chúng tôi khi chúng tôi phổ
biến giúp phát triển doanh nghiệp cho tương lai.
Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ mở rộng đội ngũ của mình, làm tiếp thị thích hợp xung quanh dự án của chúng
tôi và tăng sức hấp dẫn khách hàng của chúng tôi.
Chúng tôi chắc chắn Sportcash One sẽ làm cho toàn bộ ngành công nghiệp thể thao trở thành một nơi tốt đẹp
hơn.
Nơi những người ủng hộ, vận động viên và trường học có thể hưởng tài trợ tốt hơn cho niềm đam mê của họ và
các thương hiệu, cửa hàng và câu lạc bộ sẽ có khả năng để có cộng đồng fan hâm mộ của họ gần gũi hơn và sự
tham gia nhiệt tình nhiều hơn dẫn đến trải nghiệm tốt hơn và mang lại lợi nhuận nhiều hơn nữa.

Một ngày chơi thể thao thật đẹp,
Roberto, Jarno, Wouter & Gregory
Tự hào là thành viên của đội ngũ Sportcash One

