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Thay đổi thị trường tài sản tiền số

idap.io là gì?
Hệ Sinh Thái Phái Sinh hoàn chỉnh đầu tiên
trên thế giới cho Tài Sản Tiền Số, chúng tôi
mang đến giải pháp đầu tư & kinh doanh đa
dạng và toàn diện nhất.
Các Dịch Vụ và Cung Cấp của chúng tôi
Thị trường phái sinh cho giao dịch tiền số, cung cấp các
tính năng, sự mở rộng, các tùy chọn, sự hoán đổi & và các
chỉ số
Ứng dụng màn hình giám sát có độ trễ thấp, bảo mật cao
& hỗ trợ đa màn hình
Tính năng 'Mô Phỏng Môi Trường Giao Dịch'
Các tính năng giao dịch Spot, OTC , cho vay P2P và vốn

Tại sao nên lựa chọn idap.io
Chúng tôi phá bỏ rào cản, đầu cơ tích trữ và giúp
bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư với các sản
phẩm của chúng tôi
Chúng tôi cung cấp các giao dịch thực hiện nhanh
chóng và chính xác với giao diện giao dịch độc
quyền '‘Point-and-Click’
Chúng tôi mang đến các chiến lược bán tự động với
các công cụ phân tích & tầm nhìn hiện đại và được
tùy chỉnh với từng khách hàng
Chúng tôi giúp bạn tìm hiểu các giao dịch tiền số
mà không có sự rủi ro nhờ vào Mô Hình Mô Phỏng
Giao Dịch IDAP hiện đại
Chúng tôi giúp bạn bước chân vào thế giới tiền số
với hệ sinh thái của chúng tôi dù bạn là nhà đầu tư
lão luyện, nhà giao dịch chuyên nghiệp hay chỉ là
nhà đầu tư nghiệp dư

đầu tư mạo hiểm ICO
Vườn ươm ICO cho các dự án sáng tạo

Mô hình thành công
Thị trường tiền số mã hóa spot như chúng ta thấy hiện nay có khối lượng giao dịch lên tới ~ 20 tỷ USD mỗi ngày. Một
thị trường phái sinh cho tiền số mã hóa có thể phù hợp với khối lượng giao dịch này và thậm chí có thể vượt qua nó.
Bằng cách tạo ra một hệ sinh thái phái sinh kết nối với thị trường hiện nay, cùng với các tính năng hiện nay của
mình, idap.io chắc chắn sẽ có được khối lượng giao dịch rất lớn của thị trường giao dịch phái sinh tiềm năng.

Chi tiết về Token

Phân Bổ Token

Tokenomics

Tên: IDAP
Employee Pool

Loại: ERC20
Tổng cung ứng (cố định): 1 tỷ
Chấp nhận các vốn đầu tư từ: BTC,

Advisors/Bounty
Liquidity

Public Sale

Team

ETH
Giá Token giai đoạn ICO: 0.03 USD
Soft cap: 4 triệu USD
Hard cap: 16,5 triệu USD

Tất cả các khoản phí quản lý và niêm yết
sẽ được tính bằng IDAP tokens. Phí giao
dịch sẽ là 0 với các nhà đầu tư đóng góp
cho ICO, các thanh toán bằng IDAP
tokens sẽ được ưu đãi giảm giá vĩnh viễn
50%. Bên cạnh đó, 20% các khoản phí
tính bằng IDAP tokens sẽ bị xóa khỏi lưu
thông cho đến khi tổng cung ứng đạt 500
triệu. Các yếu tố này sẽ hỗ trợ giá tiềm
năng của IDAP tokens.

Lộ Trình
Quý 1 năm 2018
Ý tưởng về idap.io
Đội ngũ cốt lõi được xây dựng

Quý 3 năm 2018
Nền tảng và các sản phẩm
Phái Sinh được phát triển
Ra mắt phiên bản Alpha

Quý 2 năm 2018
Ra mắt IDAP ICO
Giao diện demo được ra mắt

Quý 1 năm 2019
Tích hợp chỉ số ETF & Crypto
Cho phép cho vay P2P

Quý 4 năm 2018
Ra mắt phiên bản Beta
Sàn giao dịch IDAP hoạt động

Quý 2 năm 2019
Tích hợp chức năng
giám sát trực tiếp
Khởi động chương
trình Vườn Ươm

