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Transformasi Aset Pasar Crypto

Mengapa memilih idap.io

Apa itu idap.io?

Membatasi, spekulasi dan diversifikasi portofolio Anda dengan
penawaran produk kami

Ekosistem Derivatif untuk asset crypto
pertama yang lengkap memberikan solusi perdagangan & investasi
paling beragam dan komperensif

Jalankan perdagangan dengan cepat dan tepat dengan
perdagangan antarmuka berbasis tangga 'Point-and-Click'
eksklusif
Mengefektifkan strategi perdagangan semi-otomatis dengan
alat visualisasi & analisis canggih dan dapat disesuaikan

Penawaran dan Layanan
Pasar derivatif crypto Premier menawarkan masa depan, spread, opsi,
swap & indeks

Pelajari perdagangan tanpa mempertaruhkan crypto currency
nyata dengan keadaan simulator seni IDAP

Aplikasi desktop dengan dukungan latensi rendah, keamanan tinggi
& multi-monitor

Masuk ke dalam pemandangan crypto dengan ekosistem kami,
baik Anda adalah investor institusional, pedagang profesional
atau pedagang baru

Novel ‘Simulasi Perdagangan Lingkungan’
Spot perdagangan, meja OTC, pinjaman P2P dan dana ICO ventura
inkubasi ICO untuk proyek-proyek inovatif

Model Keberhasilan
Pasar spot crypto saat ini melihat~$20 miliar dalam volume perdagangan harian. Pasar derivatif untuk mata uang kripto ini dapat menyamai
volume ini dan bahkan dapat melampauinya. Dengan menciptakan ekosistem turunan yang terkonsolidasi untuk pemandangan ini dan memiliki
keuntungan penggerak pertama yang akan membiarkan idap.io mengukir bagian besar dari volume perdagangan derivatif potensial.

Rincian Token

Distribusi Token

Nama : IDAP
Tipe : ERC20
Total pasokan (Tetap) : 1 miliar
Kontribusi yang diterima : BTC, ETH
Harga Token ICO : $ 0.03

Tokenomics

Employee Pool
Advisors/Bounty
Liquidity

public Sale

Team

Soft cap : $ 4 juta

Hard cap : $ 16,5 juta

semua biaya pengelolan dn pencatatan akan
dibebenkan dalam token IDAP.
Biaya nol perdagangan untuk
kontribusi ICO dan diskon permanen
50% biaya transaksi jika dibayar dalam
token IDAP akan meningkatkan
permintaan token.
Selain itu 20% dari semua token IDAP
yang diterima sebagai biaya akan dihapus
dari sirkulasi sampai total pasokan
mencapai 500 juta. Kedua faktor ini akan
membantu potensi harg token IDAP.

Peta Jalan
Q1’ 18
Gagasan idap.io
Pembangunan tim inti

Q3’ 18
Platform dan derivatif
pembangunan produk
Perilisan Alpha

Q2’ 18
Peluncuran ICO IDAP
Perilisan demo antar muka

Q1’ 19
Integrasi indeks ETF & crypto
Pinjaman P2P diaktifkan

Q4’ 18
Perilisan Beta
Pertukaran IDAP ditayangkan

Q2’ 19

Integrasi pelacakan
berita langsung
Program inkubasi

