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BRIEF Executiv CargoCoin
Ce este Cargo Coin? 

- Un proiect ICO bazat pe UK  
- Cargo Coin este conceput pentru a fi un contract inteligent, platforma monetară crypto, 

descentralizând comerțul global și transportul. Obiectivul platformei este de a facilita și 
optimiza interacțiunea dintre comercianți, transportatori de marfă, linii de transport 
maritim, agenți de rezervare, precum și toate celelalte părți implicate în comerțul 
internațional și transportul mărfurilor și mărfurilor.Cargo Coin leagă lumea fizică a 
comerțului și transportului cu tehnologia blockchain și cripto online.

Probleme si solutii: 
      -      Reducerea fraudei în industria comerțului și transporturilor prin implementarea unui 

contract inteligent de facturare, scrisori de credit și plăți criptate. Plățile sunt eliberate numai 
după îndeplinirea condițiilor prestabilite de contract inteligent.
-      Costuri reduse. Contractul inteligent Bills of Lading & Scrisoare de credit a redus costurile 
prin eliminarea comisioanelor bancare înalte pentru serviciile escrow. Smart Bill of Lading 
elimină costul internațional de curierat și costul fix al biroului.
-     Minimizarea întârzierilor. Schimbul de documente este instant ca în termenii contractului
inteligent prestabilit și verificat simultan de lanțul bloc.
-      Asigurarea informațiilor. Moneda de marfă este asigurată în mod natural. Se bazează pe 
tehnologia algoritmului de blocare a blocurilor, fără nici o posibilitate de scurgere a 
informației.
-       Creșterea încrederii. Se bazează pe infrastructura publică a blocului Etherium.
-       Arhivarea salvării. Cargo Moneda se bazează pe stocarea istorică completă a tuturor 
tranzacțiilor, evitând astfel riscul de pierdere fizică sau distrugere a documentelor. 

Care sunt obiectivele? 
-    Obiectivul monedei Cargo este de a stabili o piață globală liberă pentru comerț și 
transport, susținută de blocuri și contracte inteligente.

-    Obiectivul final este sporirea și creșterea valorii simbolului Coș de mărfuri 

Cum ajungem sa atingem obiectivele? 
- Pasul 1: Crearea și introducerea pe piață a unei platforme globale GRATUITE pentru 

industria maritimă (transportul maritim). Generarea unei baze largi de utilizatori pe 
secțiunea GRATUITĂ a serviciilor de taxare a platformei.

- Pasul 2: Introducerea contractelor inteligente către utilizatorii platformei.

- Pasul 3: Utilizarea contractelor inteligente de către utilizatori creează cererea pentru 
jetoanele Cargo Coin. Creșterea cererii = Creșterea valorii..   

Cum functioneaza contractul inteligent CargoCoin? 
-Smart Bill of Lading. Reducerea fraudei, economisirea timpului, reducerea costurilor, 
ușor de manevrat și schimbul între părți.
-Smart Scrisoare de credit & Escrow conturi. Sigur, rapid și ieftin.
- Asezarea directa intre participanti.
Utilitățile inteligente de contracte vor fi utilizate pentru plățile de marfă, plățile pentru 
servicii și tranzacțiile cu valoare comercială a mărfurilor.

https://www.thecargocoin.com/
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Potentialul Pietii 
- 380 miliarde USD pentru plăți de marfă (* UNCTAD 2016)

-USD 12 trilioane - valoarea mărfurilor transportate pe mare (* OMC 2016)

-Milioane de utilizatori.

- a limitat concurența existentă, acoperind doar parțial partea de servicii a platformei The 
Cargo Coin cu taxe lunare ridicate.

Nu sunt disponibile pe piață facturile de transport și scrisoarea de credit.   

Unde este listat CargoCoin?  
- Nauticus exchange 
- Alte exchange-uri in curand 
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