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Transforming Crypto Asset Market

idap.io neden seçilmeli?
idap.io nedir?
En çeşitli ve kapsamlı ticaret ve
y a t ı r ı m ç ö z ü m ü n ü s u n a n i l k Kripto
Varlıklar için Türevleri Ekosistemi.

Yatırım ürün tekliflerimizle portföyünüzü spekülasyon
yapın ve çeşitlendirin
"Noktala ve Tıkla" merdiveni tabanlı işlem arayüzümüzle
işlemlerinizi hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirin
Yarı otomatik işlem stratejilerini gelişmiş ve özelleştirilebilir
görselleştirme ve analiz araçlarıyla gerçekleştirin

Teklifler ve Hizmetler
Vadeli işlemler, yayılımlar, opsiyonlar, takaslar ve endeksler sunan
Premier kripto türevleri piyasası
Düşük gecikmeli, yüksek güvenlikli ve çoklu izlenebilme desteğine
sahip masaüstü uygulaması
Yeni ‘Simüle Ticaret Ortamı’

En son teknolojiye sahip IDAP Simülatörü ile gerçek kripto
para birimleri risk almadan işlem yapmayı öğrenin
İster kurumsal yatırımcı, ister profesyonel bir tüccar ya da
ticarete yeni başlayan bir şirket olursanız olun,
ekosistemimizle kripto ortamına girin

Spot ticareti, OTC masası, P2P kredisi ve ICO girişim fonu
Yenilikçi projeler için ICO inkübasyonu

Başarı Modeli
Kripto spot piyasası şu anda günlük ticaret hacminde 20 milyar dolar görüyor. Bu kripto para birimleri için bir türev piyasa, bu
hacimle eşleşebilir ve hatta bunu aşabilir. Bu durum için bir konsolide türev ekosistem oluşturarak ve ilk hareket avantajına
sahip olmak, idap.io'nun potansiyel türev ticaret hacminin büyük bir parçasını oluşturmasına izin verecektir.

Token Detayları
Adı: IDAP
Türü: ERC20
Toplam miktar (Sabit): 1 billion
Kabul edilen paralar: BTC, ETH Token
ICO fiyatı: $0.03
Soft cap: $4 milyon
Hard cap: $16.5 milyon

TokenDağıtımı
Çalışan Havuzu
Danışmanlar/Bounty
Likidite

Satış

Takım

Tokenomik
Tüm yönetim ve liste ücreti IDAP tokenlerinde
tahsil edilecektir. ICO katılımcıları için sıfır
ticaret ücreti ve IDAP tokenlerinde ödenirse
işlem ücretlerinde% 50'lik kalıcı indirim, token
talebini yükseltecektir. Üstelik, toplam arz 500
milyona ulaşana kadar ücret olarak alınan tüm
IDAP
tokenlerinin%
20'si
dolaşımdan
kaldırılacaktır yakılacaktır. Her iki durum da
IDAP tokenlerinin fiyat potansiyeline yardımcı
olacaktır.

Yol Haritası
Q1’ 18
Idap.io'nun fikri
Çekirdek takım
oluşumu

Q3’ 18
Platform ve Türev Ürün
Geliştirme
Alfa sürümü

Q2’ 18
IDAP ICO başlatılması
Arayüz demosu yayınlandı

Q1’ 19
ETF ve Kripto Endeksleri entegrasyonu
P2P kredisi etkinleştirildi

Q4’ 18
Beta sürümü
IDAP borsası yayında

Q2’ 19
Canlı haber takibi
entegrasyonu
İnkübasyon programı
başlıyor

