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ПЛАТФОРМА
ЦИФРОВИХ АКТИВІВ

Трансформування ринку криптоактивів

Що таке idap.io?

Навіщо вибирати idap.io

Перша повна екосистема деривативних продуктів
для
криптоактивів,
представляюча
найрізноманітніші і комплексні торгові та
інвестиційні рішення.

•

Хеджируйте, спекулюйте, і диверсифікуйте ваш
портфель за допомогою наших пропозицій продуктів

•

Швидке і точне здійснення угод завдяки наших
ексклюзивних сходах "Вказав і клацнув", що надає
торговий інтерфейс.

•

Втілення в життя напівавтоматичних торгових
стратегій за допомогою розширених і Установ
настоюваних інструментів візуалізації і аналітики

•

Можливість вивчати трейдинг, не ризикуючи
реальною криптовалютою, завдяки використанню
сучасного симулятора IDAP

•

Безболісне занурення в криптовсесвіт за допомогою
нашої екосистеми, незалежно від того, чи є ви
інституціональним
інвестором,
професійним
трейдером або новачком в торгівлі.

Пропозиції та Служби
• Першокласний ринок криптодеривативів, що пропонує
ф'ючерси, спреди, опціони, свопи і індекси.
• Десктопну програму з низькою затримкою, що має високу
безпеку і надає підтримку декількох моніторів
• Новела - "імітованого торгова середовище"
• "Спот" торгівля, OTC desk, P2P-кредитування і венчурний
фонд ICO.
• Інкубація ICO для інноваційних проектів

Успішна модель
Щоденний обсяг торгів на спотовому крипторинку зараз становить 20 мільярдів доларів. Обсяг торгів на ринку
деривативів для криптовалют збігається з цим обсягом, і навіть перевершує його. Створюючи консолідовану
екосистему деривативів в даних умовах і маючи перевагу - як першопроходьці - IDAP.IO може отримати великий
шматок від потенційного обсягу торгів деривативами.

Розподіл токенів

Деталі токену

Токеноміка

Ім'я
Пул службовців

Тип
Загальна емісія
(фіксована)
Внески приймаються в

Радники / Баунті
Ліквідність
Команда

Публічний
продаж

Ціна токену
Soft cap
Hard cap

Керуючі збори і плата за лістинг будуть
стягуватися в токенах IDAP. Нульовий
торговий збір для вкладників ICO (якщо
вони купили більше 20000 токенов) і
постійний 50% дисконт на транзакційні
збори, якщо вони сплачуються в токенах
IDAP. Більш того, 20% від усіх токенів IDAP,
отриманих в якості зборів, будуть
вилучатися з обігу до тих пір, поки емісія не
складе 500 мільйонів токенів. Ці чинники
сприятимуть потенціальному зростанню
ціни токенів IDAP.

Дорожня карта
1 кв 18
• Розробка idap.io
• Створення ядра команди

2 кв 18
• Запуск ICO IDAP
• Реалізація демо
інтерфейсу

3 кв 18
• Розробка деривативних продуктів і
платформи
• Альфа реліз

4 кв 18
• Бета реліз
• Запуск біржі IDAP

1 кв 19
• Інтеграція криптоіндексів і ETF
• Дозвіл P2P-Лендінзі

2 кв 19
• Інтеграція стеження
живих новин
• Початок Інкубаційної
програми

Це - перекладена версія оригінальної Onepage, опублікованій на англійській мові. Прохання уточнювати всі факти і цифри згідно з даними,
опублікованими в англійській Onepage. У випадку розбіжностей і сумнівів, основним джерелом інформації вважати англійську версію Onepage.

