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Transforming Crypto Asset Market

Bakit pipiliin ang idap.io

Ano ang idap.io?

Hedge, pag-isip-isip at pag-iba-ibahin ang iyong
portfolio sa aming mga handog sa produkto

Ang unang kumpletong Derivatives Ecosystem
para sa Crypto Assets na naghahatid ng pinakamagkakaibang at komprehensibong solusyon sa
kalakalan at pamumuhunan.

Magsagawa ng mabilis at tumpak na trades gamit ang
aming eksklusibong interface ng kalakalan na batay sa
'Point-and-Click'
Makabunga ang mga semi-automated na estratehiya sa
kalakalan na may advanced at nako-customize na
visualization & analytics tool

Mga Alok at Mga Serbisyo
Mga merkado ng derivatives ng Premier crypto na nag-aalok ng
mga futures, spreads, pagpipilian, swaps at mga indeks

Dagdagan ang pangangalakal nang walang risking real
cryptocurrencies na may estado ng art IDAP Simulator

Desktop application na may mababang latency, mataas na
seguridad at suporta sa multi-monitor

Hatiin ang crypto landscape sa aming ecosystem kung
ikaw ay isang institutional na mamumuhunan,
propesyonal na negosyante o pangangalakal neophyte

Simular Trading Environment 'ng Novel
Spot trading, OTC desk, P2P lending at ICO venture fund
ICO inkubasyon para sa mga makabagong proyekto

Tagumpay na Modelo
Ang merkado ng crypto spot ay kasalukuyang nakikita ~ $ 20 bilyon sa araw-araw na volume ng kalakalan. Ang isang derivatives
market para sa mga cryptocurrencies ay maaaring tumugma sa lakas ng tunog na ito at maaaring kahit na malampasan ito. Sa
pamamagitan ng paglikha ng isang pinagsama-samang derivatives ecosystem para sa landscape na ito at pagkakaroon ng unang
bentahe paglipat ay ipaalam idap.io mag-ukit ng isang malaking piraso ng mga potensyal na derivatives dami ng kalakalan.

Pamamahagi ng Token

Mga Detalye ng Token
Pangalan: IDAP

Tokenomics

Employee Pool

Uri: ERC20

Advisors/Bounty

Kabuuang supply (fixed): 1 bilyon
Kontribusyon tinanggap sa: BTC, ETH

Liquidity

Public Sale

Team

Token ICO presyo: $ 0.03
Soft cap: $ 4 million
Hard cap: $ 16.5 million

Ang lahat ng pamamahala at listahan fee ay
sisingilin sa mga token ng IDAP. Ang Zero
trading fee para sa mga kontribusyon ng ICO at
permanenteng 50% na diskwento sa mga
bayarin sa transaksyon kung binayaran sa mga
token ng IDAP ay magtataas ng token demand.
Bukod pa rito, 20% ng lahat ng mga token ng
IDAP na natanggap bilang mga bayarin ay
aalisin mula sa sirkulasyon hanggang ang
kabuuang supply ay umabot sa 500 milyon. Ang
parehong mga kadahilanan ay makakatulong sa
mga potensyal na presyo ng mga token ng
IDAP.

Road Map
Q1’ 18
Pag-usapan ng idap.io
Pangunahing Koponan ay binuo

Q3’ 18
Pag-unlad ng produkto ng
Platform at Derivatives
Alpha release

Q2’ 18
Inilunsad ng IDAP ICO ang
Interface demo na inilabas

Q4’ 18
Beta release
Ang IDAP exchange ay
napupunta nang live

Q1’ 19
ETF & Crypto Indices integration
P2P lending enabled

Q2’ 19 IAng
pagsasama ng live na
pagsubaybay sa balita ay
nagsisimula sa programa ng
Incubation

