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Hàng hóa là gì Đồng tiền? 
Dự án đến từ vương quốc Anh 
Hàng hóa Đồng tiền Là được thiết kế đến được một thông minh hợp đồng, crypto tiền tệ nền 

tảng, phân cấp thương mại toàn cầu và vận chuyển. Các nền tảng Mục tiêu là đến tạo điều 
kiện và tối ưu hóa các sự tương tác giữa các nhà giao dịch, vận chuyển hàng hóa giao 
nhận, Đang chuyển hàng dòng, Đặt trước đại lý như tốt như tất cả các khác các bên tham 
gia vào các quốc tế buôn bán và vận chuyển của hàng hóa và hàng hoá. 

Hàng hóa Đồng tiền liên kết các vật lý thế giới của buôn bán & vận 
chuyển đến các blockchain và các mật mã trực tuyến công nghệ. 

 
Vấn đề và  Các giải pháp: 
Giảm  Gian lận  trong các buôn bán & vận chuyển ngành công nghiệp  bởi  thực hiện  của  thông 

minh hợp đồng  Hóa đơn của  Lading, Lá thư của  tín dụng  và crypto thanh toán.Thanh toán là phát 
hành chỉ có  sau các thông minh hợp đồng  điều kiện đặt  trước  là gặp. 

Hạ thấp  Chi phí. Các thông minh hợp đồng  Hóa đơn của  Vận tải  & Lá thư của  tín dụng  cắt tỉa  Giá 
cả  bởi  loại bỏ  ngân hàng cao phí cho ký quỹ  dịch vụ.  Các thông minh Hóa đơncủa  Vận tải  loại 
bỏ  quốc tế  chuyển phát nhanh  Giá cả  và văn phòng văn phòng phẩm  Giá cả. 

Giảm thiểu  sự chậm trễ.  Tài liệu trao đổi, giao dịch Là ngay lập tức như mỗi các đặt 
trước thông minh điều khoản hợp đồng và đồng thời đã xác minh bởi các khốichuỗi. 

Bảo đảm  thông tin. Hàng hóa đồng tiền Là một cách tự nhiên được bảo đảm. Nó phụ 
thuộc trên các blockchain thuật toán băm Công nghệ không có bất kì khả năng của thông 
tin rò rỉ. 

Tăng Lòng tin. Nó phụ thuộc  trên các công cộng  cơ sở hạ tầng  của  các Etherium blockchain. 
An toàn Đang lưu trữ.  Hàng hóa Đồng tiền phụ thuộc trên đầy mang tính lịch sử lưu trữ của tất 

cả các giao dịch, do đó tránh nguy cơ vật lý mất mát hoặc là sự phá hủy của các tài liệu. 
 
Mục tiêu là gì? 
Hàng hóa Đồng tiền mục tiêu Là đến thành lập  miễn phí  toàn cầu thương trường cho buôn 

bán & vận chuyển, được ủng hộ bởi blockchain và thông minh hợp đồng. 
Các tối hậu  mục tiêu  Là các sự nâng cao  và tăng lên của  các Hàng hóa Đồng tiền  mã thông báo giá 

trị. 
 
Làm cách nào để đạt được mục tiêu? 
Bậc thang 1: Sự sáng tạo và Giới thiệu đến các thị trường một  MIỄN PHÍ  toàn cầu nền 

tảng cho các ngành vận tải (các hàng hải vận chuyển). Đang tạo một rộng người dùng căn 
cứ trên các MIỄN PHÍ của sạc điêṇ phần dịch vụ của nền tảng. 

Bậc thang  2: Giới thiệu  của  thông minh hợp đồng  đến  các nền tảng  người dùng. 
Bậc thang 3: Các sử dụng của thông minh hợp đồng bởi các người dùng tạo nên nhu 

cầu cho các Hàng hóa Đồng tiền mã thông báo. Tăng trong Nhu cầu = Tăngtrong Giá trị. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Hợp đồng thông minh Cargo Coin làm gì? 
Thông minh Hóa đơn của  Vận tải.  Giảm gian lận, tiết kiệm thời gian, sự cắt Giá cả, dễ 

dàng đến xử lý & trao đổi giữa các bên. 
Thông minh Lá thư của  tín dụng  & Ký quỹ  tài khoản  . Đảm bảo,  nhanh chóng và giá rẻ. 
Thẳng thắn  khu định cư  giữa  người tham gia  .Các thông minh hợp đồng tiện ích là đến được đã 
sử dụng cho vận chuyển hànghóa thanh toán, dịch vụ thanh toán và giá trị thương mại hàng hóa giao 
dịch. 

 

Tiềm năng thị trường 
380 Tỷ đô la Mỹ   của  vận chuyển hàng hóa  thanh toán (* UNCTAD 2016) 
12 Hàng tỷ đô la Mỹ   - - các giá trị  của  biển  chịu đựng  hàng hóa (* WTO 2016) 
Hàng triệu  người dùng. 
Giới hạn hiện tại cuộc thi, bao gồm chỉ có một phần các dịch vụ phần của Các Hàng 

hóa Nền tảng tiền xu với  cao hàng tháng phí. 
Không thông minh hợp đồng  Hóa đơn của  Vận tải  và Lá thư của  tín dụng  là có sẵn  trên các thị 

trường. 
 
CargoCoin sẽ được giao dịch ở đâu? 

Nauticus trao đổi, giao dịch 
Ethen thị trường P2P  trao đổi, giao dịch 
TRÓI BUỘC  Ví tiền 
Các sàn giao dịch khác sắp tới  Sớm 
-  

 


