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Teknik Rapor V2.3
DİJİTAL PARA BİRİMİ
SPOR & ESPORLAR İÇİN,
EĞLENCE PLATFORMLARI,
EVRENSEL OLARAK KABUL EDİLEBİLİR
DİĞER SEKTÖRLER.
Sayfa 2
Chiliz jetonu, geçerli koşullar açısından bir 'Sanal Finansal Varlık' olarak sınıflandırılmıştır.
Malta 'Sanal Finansal Varlıklar Yasası' (Malta Yasaları Bölüm 590) ('VFA
Yasası ') Chiliz jetonu,
devredilebilir bir menkul kıymet, para piyasası aracı, kolektif birim olarak kabul edilebilir
yatırım planları, dijital para birimi, emtia, menkul kıymet veya başka herhangi bir şekilde
herhangi bir yargı alanında yatırım.
Bu tanıtım belgesi, aşağıdaki şartlara ve hükümlere uygun olarak derlenmiştir:
VFA Yasası ve ilgili yetkili makamla kayıt olma sürecindedir.
yetkili, Malta Finansal Hizmetler Otoritesi. Bu teknik incelemenin yayınlandığı tarih itibariyle,
Chiliz jetonu için başka hiçbir kayıt, onay veya lisans gereksinimi geçerli değildir
geçerli Malta yasaları açısından.
Bu tanıtım belgesi, bir izahname veya teklif belgesi oluşturmaz ve bir
yatırım için talepte bulunulması ve bir finansal araç teklifi teşkil etmemesi,
kamuya ait menkul kıymetler veya toplu bir yatırım planı. Herhangi bir satın alma kararı
Chiliz jetonları, bu teknik incelemenin bir bütün olarak dikkate alınmasına dayanacaktır.
İhraççı, (i) bu teknik incelemede ve herhangi bir belgede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
uygunluğu sağlamak için Chiliz jetonuna bağlı ve / veya Chiliz jetonunun tutulması ve kullanılması
geçerli yasal gereklilikler ile ve (ii),
dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir düzenleyici gerekliliğe uygun olmalıdır,
Chiliz jetonunun işlemlerini veya ticaretini kesintiye uğratma, askıya alma veya durdurma
Düzenleyicinin takdirine bağlı olarak gerekli görülen.
Önceden veya sonradan onay, bildirim,
kayıt veya lisans gerekliyse veya gerekliyse, bunu elde etmek tamamen size bağlıdır
bu tür ön veya müteakip onay, bildirim, tescil veya ruhsat veya gereklilik
vatandaşı olduğunuz, uyruğunuz, ikamet ettiğiniz veya benzeri bir ülkeye sahip olduğunuz ülkedeki
herhangi bir biçim
bağlantı faktörü veya dahil edilmiş, kayıtlı veya etkin bir şekilde yönetilen ve İhraççı
Yukarıdakilerin sizin tarafınızdan herhangi bir şekilde uygunsuzluğundan hiçbir şekilde sorumlu
olmayacaktır.
Chiliz jetonları (i) vatandaş, vatandaş olan gerçek bir kişi,
yerleşik veya benzer bir bağlantı faktörüne sahip; veya (ii) tüzel kişi
bir ülke içinde veya içinde kurulmuş, kayıtlı veya etkin bir şekilde yönetilen ve kontrol edilen,
özel yerleşimin veya mülkiyeti ve kullanımının bulunduğu yargı alanı veya bölge
Herhangi bir zamanda Chiliz jetonu ve / veya sanal para birimi veya diğer jetonlar
söz konusu ülkedeki kanunlar, yönetmelikler veya diğer uygulama ve politikalarla yasaklanan,
Birleşik yargı yetkisi veya bölge, bunlarla sınırlı olmamak üzere Birleşik
Amerika Devletleri veya yukarıda belirtilenlerin yasak olduğu diğer yargı bölgeleri.
Bu teknik inceleme, Chiliz jetonları ve / veya Chiliz'in tutulması, kullanımı ve ticareti
jeton, açık veya zımni, üzerinde kullanımları dışında hiçbir hak taşımaz.
Socios.com platformu ve kripto para birimi borsalarında alım satım, Chiliz tokenları
herhangi bir mülkiyet hakkı veya hissesi, hisse veya teminat veya eşdeğerini temsil etmeyecek veya
vermeyecektir
haklar, fikri mülkiyet hakları veya diğer herhangi bir şekilde katılım
İhraççı. Chiliz tokenları size bu tür bir menfaat elde etme hakkı vermez veya
İhraççı ile ilgili hak.

İhraç edenin yöneticisi, bu belgenin Hususlar bölümünde belirtildiği gibi
teknik inceleme, bu beyaz kitapta yer alan bilgilerden sorumlu kişiler mi?
kağıt. İhraççı yöneticilerinin bilgisi ve inancı dahilinde (kim
durumun böyle olmasını sağlamak için makul özeni gösterdik), içerdiği bilgiler
bu teknik incelemede gerçeklerle uyumludur ve olası hiçbir şeyi atlamaz.
bu tür bilgilerin içe aktarılmasını etkilemek için. İhraççının yöneticileri kabul eder
buna göre sorumluluk.
LÜTFEN BU SORUMLULUK REDDİ BÖLÜMÜNÜ DİKKATLE OKUYUN.
Chiliz TOKEN VE SOCIOS.COM PLATFORMU İLE İLGİLİ YASAL, VERGİ, EKONOMİK,
MALİ VE DİĞER KONULARLA İLGİLİ OLARAK KENDİ DANIŞMANLARINIZA
BAŞVURMALISINIZ
Feragatname
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3. Sayfa
Chiliz
En Üst Düzey Anlık Görüntü
• Milyarlarca spor yapın ve
hayranlara satın alınabilecek bir para birimi sunar
doğrudan oylama gücü
favori organizasyonlar
• Bir kalabalık yönetimi oluşturun
takımlar, ligler için platform,
olaylar ve oyunlar
birden çok sektör
• Socios'tan ilham alın
takım kontrol modelleri (kullanılan
Real Madrid ve FC gibi takımlar
Barselona)
• 40'tan fazla Spor, espor ve
oyun endüstrisi uzmanları
• Yasal düzenlemelerde deneyimli
oyun, oyun teknolojisi ve spor
merkezli iş geliştirme
VİZYON
TAKIM
YASALLIK
• AB'de (Malta) geliştirilmiştir
• Destekleri ile yürütülür
Malta Hükümeti
• EEA üyesi
(Kurumsal Ethereum Alliance)
Danışma kurulu:
Mevcut ve eski liderler
Facebook'tan, Google'dan,
Playtech, Sina Sports, Fnatic,
Takım Canlılığı, PokerStars,
InFront Spor ve esporlar
etkileyiciler.
3
4. sayfa
• Esporlar ve video oyunları:
Film + Müzikten daha büyük

2017 ile birleşen sektörler
108,9 milyar dolarlık piyasa büyüklüğü ve
tarafından 128,5 milyar $ olacağı öngörülüyor
2020
• Geleneksel sporlar:
En büyük eğlence
pazarla birlikte küresel olarak endüstri
en erken 620 milyar $ 'lık boyut
2011 ve net gelirler zirvede
2017'de 90 Milyar $
MARKET
HİSSEDARLAR
ÖZEL YERLEŞTİRME
• Yarışmanın 2. yarısında tamamlandı
2018
• Şu anda kullanılıyor
ERC20 belirteci standardı
• CHZ
• Özel sektörde 66 milyon dolar toplandı
jeton satışı
• En İyi Çin Risk Sermayesi
firmalar:
Ceyuan Girişimleri (Feng Bo)
H&S Finans Grubu
• İş Liderleri
Dr. Stanley Choi, Yatırımcı ve
IPO Uzmanı (Hong Kong)
Xavier Niel, Fransız
Telecommunications Tycoon
(Fransa)
Donald Tang, Serbest Fon
Yönetici (Hong Kong)
Chiliz
En Üst Düzey Anlık Görüntü
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Chiliz
En Üst Düzey Anlık Görüntü
UYGUN
TÜKETİCİ
DEMOGRAFİK
MEVCUT BİR BOŞLUK
BAĞLANTI HİZMETLERİ
ÇOCUK ÖNCÜLERİ
"ETKİLEYİCİ OLARAK FANLAR"
ÇÖZÜMLER
Oyun ve tüketicilere e-spor
genç, iyi eğitimli,
nispeten zengin ve dijital olarak
kıvraklık. Profilleri buna uyuyor
kripto para birimini benimseyenlerin sayısı.
Ayrıca sporla birlikte
tüketiciler, her ikisi de demografik
dijital oylamayı kolayca benimsemiş /

anket ve diğer kitle çözümleri
ekiplerle etkileşim araçları
ve ligler.
Spor ve espor yatırımı
çoğunlukla medyadan geliyor
şirketler, kurumsal sponsorlar
ve bağımsız, varlıklı finansörler.
Bu nedenle, ortalama bir hayranın
karara katılma yeteneği
organizasyonlar için etkinlikler yapmak
takip ediyorlar, bu talep olsa da
var. Chiliz platofrms ile beslendi
- özellikle Chiliz destekli,
belirteçli hayran oylama platformu
Socios.com gibi - bu boşluğu doldurur.
Bu, hayranlara bir dereceye kadar
karar verme etkisi
yeni bir doğrudan gelir akışı sunmak
spor ve espor organizasyonları için.
Chiliz jetonlarına sahip olmak ve
onları Chiliz'de değiş tokuş etmekSocios gibi güçlendirilmiş platformlar.
com.tr, hayranlar oylama haklarını alabilir
ve katılma yeteneği
ekipler için kararlar ve rehberlik,
ligler, oyun başlıkları ve etkinlikler.
Ölçeklenebilir ve esnek bir çözümdür
sporlarda çalışmak için yeterli ve
ekosistemleri destekler.
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Feragatname
& Riskler
Hızlı Sorumluluk Reddi Beyanı:
Socios.com Platformu ve Taraftar Tokenları bunun kapsamı dışında kalıyor
Beyaz Kitap - bu Beyaz Kitapta yalnızca referans amacıyla bahsedilmiştir
ve kesinlikle buradaki içerik tarafından düzenlenmemiştir.
Risk faktörleri :
Aşağıdakiler, temel risk faktörlerinin kapsamlı olmayan bir ifadesidir.
Özel ile bağlantılı olarak Şirket tarafından maddi olarak kabul edilir
Yerleştirme Etkinliği ve Chiliz'in satın alınması, elde tutulması ve / veya kullanılması
sunulan uygulama, Socios.com Platformunun herhangi bir anda kullanılması
zamanında. Katılımcılar, diğer tüm risk faktörlerinin yanı sıra bu risk faktörlerini de göz önünde
bulundurmalıdır.
Beyaz Kitapta sağlanan bilgiler ve kendi uzmanlarına danışmaları tavsiye edilir.
profesyonel danışmanlar (mali, muhasebe, hukuk, vergi, teknik
veya diğer danışmanlar ve uzmanlar) Chiliz'i almaya karar vermeden önce. Ek olarak,
Katılımcılar, burada açıklanan risklerin birleşebileceğinin ve
böylece birbirini yoğunlaştırır.
Şirket, aşağıdaki risk faktörlerinin kendi risk faktörlerini bile etkileyebileceğine inanmaktadır.
Chiliz'in harici değerlemesinin yanı sıra işletme
Socios.com Platformunun arkasındaki nedenin kapsamı ve amacı dışında ve
Şirketin İşi). Bu risk faktörlerinin çoğu beklenmedik durumlardır.
veya gerçekleşmeyebilir ve Şirket olasılığını tahmin edecek bir konumda değildir.
böyle bir beklenmedik durum meydana geliyor.
Katılımcı, Chiliz'i satın alarak, elde tutarak ve kullanarak,
ve aşağıdaki riskleri üstlenir:
Jeton ediniminin Genel Uygunluğu
Chiliz'in Şirketten satın alınması yalnızca finansal açıdan uygundur.
değer ve riskleri değerlendirebilen sofistike kişiler
böyle bir satın alma veya profesyonel olarak tavsiye edilen diğer kişiler
Token edinimi ile ilgili ve yapabilmek için yeterli mali kaynağa sahip olanlar
bundan doğabilecek herhangi bir zararı (bütüne eşit olabilir)
token edinimi ile bağlantılı olarak harcanan miktar). Böyle bir satın alma
yatırım veya finansal varlık olarak görülmemelidir.
Özel anahtar / anahtarların kaybı, Saklama Hatası veya
Katılımcı Hatası
Chiliz'i almak, tutmak ve imha etmek için bir Cüzdan gereklidir. Katılımcı
Cüzdan'ı kurmaktan sorumlu olduğunu anlar ve üçüncü bir kişi ile
taraf sağlayıcı Chiliz'i elinde tutacak ve makul bir şekilde uygulamaktan sorumludur.
Cüzdanın güvenliğini sağlamak için önlemler. Buna göre, gerekli özel anahtar / anahtarların kaybı
Cüzdan tutan Chiliz ile ilişkili olarak, bu tür Chiliz'in kaybına neden olacaktır ve
içinde tutulan diğer kripto para birimleri ve / veya belirteçler. Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf
oturum açma erişimi dahil olmak üzere bu tür özel anahtarlara erişim sağlayan
Katılımcının kullandığı Cüzdan kimlik bilgileri kötüye kullanabilir
Katılımcının Chiliz'i. Veya başka nedenlerle meydana gelen herhangi bir hata veya arıza
Katılımcının Chiliz'i almayı ve saklamayı seçtiği Cüzdan ile ilgili
Katılımcının bu cüzdanı düzgün bir şekilde sürdürmemesi veya kullanmaması dahil olmak üzere veya
Cüzdan için üçüncü taraf sağlayıcı seçiminin bir sonucu olarak da
Chiliz'in kaybına neden olur Ek olarak, Katılımcının tam olarak takip etmemesi
Chiliz'i edinme ve alma Şartlarında belirtilen prosedürler dahil
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Chiliz'i almak için yanlış Cüzdan adresinin sağlanması
Chiliz'inin kaybına da neden olabilir.
Madencilik Saldırıları Riski

Ethereum'a dayalı diğer merkezi olmayan kriptografik belirteçlerde olduğu gibi
protokol, (ERC20 belirteçleri) Chiliz,
Ethereum blok zincirinde Chiliz işlemlerini doğrulama süreci,
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, çift harcama saldırıları, madencilik güç saldırılarının çoğunluğu
ve
bencil madencilik saldırıları. Her başarılı saldırı, Socios için bir risk oluşturur.
com Platform ve / veya Chiliz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğru uygulama ve
Chiliz ile ilgili işlemlerin kaydı.
1.1
01 Düşünceler
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Riskler
Korsanlık Riski ve Güvenlik zayıflığı
Bilgisayar korsanları veya diğer gruplar veya kuruluşlar Chiliz'e müdahale etmeye çalışabilir
hizmet reddi saldırıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli şekillerde,
Sybil saldırıları, sahtekarlık, smurfing, kötü amaçlı yazılım saldırıları veya fikir birliğine dayalı
saldırılar ve Chiliz üzerinde etkisi olabilecek benzer olaylar,
Socios.com Platformu ve Şirketin zaman zaman sunabileceği Hizmetler
zaman.
Akıllı Sözleşme, Web Sitesi ve Chiliz Kaynağında Güvenlik Zafiyeti Riski
Kod veya herhangi bir ilişkili yazılım ve / veya Altyapı
Akıllı Sözleşme, Web Sitesi, Socios.com Platformunun riski vardır.
ve Chiliz, kaynak koduna istemeden zayıflıklar veya hatalar ekleyebilir
Chiliz'in kullanımına müdahale etmek veya kaybına neden olmak; kaynak kodu
Web sitesi açıktır ve güncellenebilir, düzeltilebilir, değiştirilebilir veya değiştirilebilir
zaman zaman.
Şirket, bir ürünün kesin sonucunu öngöremez veya garanti edemez.
güncelleme, tadilat, tadilat veya tadilat. Sonuç olarak, herhangi bir güncelleme,
tadilat, tadilat ya da tadilat, beklenmedik ya da
Chiliz ve / veya Web Sitesini olumsuz etkileyen istenmeyen sonuç. Olarak
sonuç, Chiliz kaybolabilir.
Listelenmeme veya düşük / likidite yok riski
Chiliz'in yalnızca Socios.com Platformu için kullanılması amaçlanmıştır ve
Şirket, herhangi bir ikincil ticareti desteklemeyecek veya başka şekilde kolaylaştırmayacaktır.
değişim veya ikincil piyasa veya Chiliz'in harici değerlemesi
Socios.com Platformunun kapsamı ve amacının ötesinde. Bu kısıtlar
Chiliz'in yalnızca Socios.com Platformunda öngörülen kullanım amacı ve
bu nedenle, Katılımcının Chiliz'e göre likidite azlığı riski yaratabilir.
sahibi. Şu anda kullanılabilen çevrimiçi hizmetler olsa da
kriptografik belirteçlerin diğer bu tür belirteçlerle değiş tokuş edilmesi veya hatta etkinleştirilmesi
fiat parası için kriptografik token değişimi, garanti yok
ve / veya Chiliz'in değişim için uygun hale getirileceğini garanti eder.
diğer kriptografik belirteçler ve / veya itibari para ve hiçbir garanti verilmez
bu tür değişimlerin kapasitesi ve / veya hacmi ile ilgili olarak.
Bu tür bir takasın tabi olabileceği açıkça ikaz edilecektir.
yeterince anlaşılmamış düzenleyici gözetim ve Şirket herhangi bir
herhangi bir değişim hizmeti sağlayıcısına ilişkin garantiler. Dahil kullanıcılar
Katılımcı, varsa, dolandırıcılığa maruz kalabilir ve bunları etkileyen
değişimler. Her halükarda, Şirketin amacı,
Chiliz diğer kriptografik belirteçler veya fiat para birimi için ve bu nedenle
Chiliz'i bu tür borsalarda listelemek için herhangi bir çaba sarf etmemek veya
ikincil piyasalar.
ETH veya Chiliz'in değerinde nihai olumsuz dalgalanma riskleri

Socios.com Platformunun finansal olarak kendi kendine yetmesi ve kendi kendine yetmesi
amaçlanmıştır.
Özel Yerleştirme Etkinliğinden sonra finansman ve Şirket taahhüt eder
Chiliz'in piyasa değerine özel bir ilgisi yoktur. Yine de, eğer
BTC, ETH ve / veya Chiliz'in değeri dalgalandığında, Şirket şunları yapamayabilir:
gerekli ölçüde fon geliştirme veya geliştiremeyebilir veya
Socios.com Platformunu amaçlandığı şekilde sürdürmek. Ek olarak
olağan piyasa güçlerine göre,
ETH veya Chiliz'in değerinde istenmeyen dalgalanma riskini arttırır
Ethereum ağına başka bir DAO benzeri saldırı dahil veya önemli
güvenlik olayları veya piyasa usulsüzlükleri bir veya daha fazla önemli
kripto para borsaları.
Ethereum Ağında veya diğer herhangi bir Blockchain'de Arıza Riski
Rakip Platformlar
Chiliz'in olumsuz bir ortamda arızalarla etkileşime girmesi mümkündür.
Chiliz kaybıyla sonuçlanan veya bununla sonuçlanan bir yol dahil ancak bununla sınırlı olmamak
üzere
Socios.com Platformunda kullanımları. Alternatif platformların
aynı açık kaynak kodunu ve protokolü kullanan kurulabilir
Socios.com Platformunun temelini oluşturan ve aşağıda belirtilen hizmetleri kolaylaştırmaya çalışın:
Socios.com Platformuna maddi olarak benzer. Socios.com Platformu,
Socios ve olumsuz etkileyebilecek bu alternatiflerle rekabet edin.
com Platformu, Socios.com Platformunun kullanımı için Chiliz'in faydası dahil
1.1
01 Düşünceler
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Sigortasız Zarar Riski
Banka hesaplarından veya diğer bazı finans kurumlarındaki hesaplardan farklı olarak, Chiliz
Katılımcı özellikle özel sigorta temin etmedikçe sigortasızdır.
onları sigortala. Bu nedenle, Chiliz'in kaybedilmesi veya Chiliz'in değerinin kaybedilmesi durumunda,
Yatırımcı Tazminat Planı gibi kamu sigortası veya özel
Katılımcıya rücu etmek üzere Şirket tarafından düzenlenen sigorta.
Belirsiz Yönetmelikler ve yaptırım eylemleriyle ilişkili risk
Genel olarak tokenlerin, İlk Token veya Coin Tekliflerinin düzenleyici durumu,
Özel Yerleştirme Olayı ve dağıtılmış defter teknolojisi net değil veya
birçok yargı alanında kararsız. Nasıl olup olmayacağını tahmin etmek zordur
düzenleyici makamlar, bu türden mevcut düzenlemeleri uygulayabilir.
teknoloji ve Socios.com Platformu dahil uygulamaları ve
Chiliz. Aynı şekilde, yasama organlarının veya yasama organlarının nasıl veya
düzenleyici kurumlar düzenleyici eylemleri veya yasa değişikliklerini uygulayabilir
ve dağıtık defter teknolojisi ve uygulamalarını etkileyen düzenleme,
Socios.com Platformu ve belirteçler dahil.
Düzenleyici eylemler veya yasa ve düzenlemedeki değişiklikler olumsuz etkileyebilir
Chiliz ve Socios.com Platformu, bunlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli şekillerde
iktisap, elde tutma ve kullanma veya elden çıkarmanın tespiti ve
Chiliz'in devri, kayıt gerektiren düzenlenmiş bir enstrümandır
veya bu araçların veya ilgili tarafların bazılarının veya tümünün lisanslanması
iktisap, katkı, satış ve teslimi. Şirket sona erebilir
bir yargı alanındaki Özel Yerleştirme Etkinliğini kesintiye uğratır veya kesintiye uğratır.
düzenleyici eylemlerin veya yasa veya düzenlemedeki değişikliklerin yasadışı hale getirmesi
durumunda
bu tür bir yargı alanında faaliyet gösteren veya ticari olarak istenmeyen veya artık geçerli olmayan
bu tür bir yargı alanında faaliyet göstermek için gerekli düzenleyici onayları almak veya

Socios.com Platformunu sağlayın.
Vergilendirmeden Kaynaklanan Risk
Chiliz'in vergi karakterizasyonu belirsizdir. Katılımcı aramalı
Chiliz'i satın almayla ilgili kendi vergi tavsiyesi,
stopaj vergileri, gelir vergileri dahil olmak üzere kendisine olumsuz vergi sonuçları
ve vergi raporlama gereksinimleri.
Chiliz ve Socios.com Platformuna yetersiz ilgi riski
Chiliz ve Socios.com Platformunun artık
çok sayıda kişi, şirket ve diğer kuruluşlar veya olacak
Chiliz ve Socios.com Platformunun kullanımına sınırlı ilgi gösterilmesi. Böyle bir
kullanım veya ilgi eksikliği Socios'un gelişimini olumsuz etkileyebilir.
com Platformu ve dolayısıyla Chiliz'in potansiyel faydası.
İnternet İletim Riskleri
Chiliz kullanımıyla ilişkili riskler vardır, bunlarla sınırlı olmamak üzere,
donanım, yazılım ve İnternet bağlantılarının veya diğer teknolojilerin arızası
Socios.com Platformunun veya Chiliz'in kullanımının dayandığı. Bu tür başarısızlıklar
iletişimde kesintilere, hatalara, bozulmalara veya gecikmelere neden olabilir.
Chiliz ve Socios.com Platformunu veya Web Sitesini kullanarak.
Şirketin Fesih Riski
Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sayıda nedenden dolayı
mümkündür
Chiliz'in faydasında bir azalma, ticari ilişkilerin başarısızlığı veya
fikri mülkiyet sahipliği sorunları, olumsuz piyasa koşulları
ve uyumluluk ve düzenleyici yükümlülükler eklendi, Socios.com kullanımı
Platform artık sunulmak için uygun olmayabilir veya Şirketin şunlara ihtiyacı olabilir:
ticareti durdurur ve feshedilir ve tasfiye edilir.
Yönetim Hakkının Eksikliğinden Kaynaklanan Risk
Chiliz herhangi bir mülkiyet hakkını veya hissesini temsil etmediğinden veya vermediğinden,
güvenlik veya eşdeğer haklar, fikri mülkiyet hakları veya başka herhangi bir şekilde
Şirket ile ilgili katılım, Şirket ile ilgili tüm kararlar
Şirket tarafından, bunlarla sınırlı olmamak üzere, tamamen kendi takdirine bağlı olarak yapılacaktır.
Şirketi kullanmak, satmak veya tasfiye etmek için daha fazla Chiliz devretme kararları.
Bu kararlar, Katılımcının sahip olduğu faydayı olumsuz etkileyebilir.
Riskler
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Sayfa 11
Düzenleyici Riskler ve Piyasa Riskleri
Şirket ve Socios.com Platformunun işletilmesi, konu
çeşitli yerel ve / veya AB ve uluslararası yasalara, düzenlemelere ve
gizlilik ve veri koruma ile ilgili olanlar dahil direktifler,
tüketici koruması, veri güvenliği ve diğerleri. Bu kanunlar, düzenlemeler ve
direktifler ve bu kanunların, yönetmeliklerin yorumlanması veya uygulanması
ve direktifler değişebilir. Ek olarak, yeni kanunlar, yönetmelikler veya direktifler
Şirketi etkileyen Socios.com Platformu ve Chiliz yasalaşabilir,
bu, Chiliz'in faydasını ve Socios.com'daki kullanımını etkileyebilir
Platform. Ek olarak, Katılımcılar sektöre özel yasalara tabidir.
ve düzenlemeler veya lisans gereklilikleri.
Taraflardan herhangi biri bu lisanslama gerekliliklerinden herhangi birine uymazsa
veya diğer geçerli yasalar veya düzenlemeler veya bu tür yasalar ve düzenlemeler veya
lisanslama gereksinimleri daha katı hale gelir veya başka şekilde genişler,
Chiliz ve Socios.com Platformunu olumsuz etkileyebilir.
Socios.com Platformunda Chiliz'in yardımcı programı Katılımcı işbu belge ile

bazı ülkelerde Chiliz'in şimdi veya gelecekte bir
Güvenlik Simgesi. Bu durumda Şirket hiçbir beyanda bulunmaz, garanti vermez
veya Hizmet Belirteçlerinin Güvenlik Belirteçleri olarak kabul edilmediğini garanti eder
tüm ülkelerde. Katılımcı, işbu vesileyle münhasıran aşağıdakilerden sorumlu olduğunu kabul eder:
Chiliz ile ilgili yasal, mali ve diğer riskler, kendi
ülke ve holdingin, kullanımın ve kullanımın olup olmadığını kontrol etmekten tek sorumlu olmak.
Chiliz'in bertaraf edilmesi ülkenizde yasaldır.
Ayrıca, Şirketin kurallarını düzenleyen kanun, yönetmelik ve direktiflerdeki değişiklikler.
operasyonlar işlerini ve dolayısıyla Socios'u olumsuz etkileyebilir.
com Platformu. Şirketin vergi durumundaki veya vergilendirmedeki herhangi bir değişiklik
Malta veya başka bir yerdeki mevzuat, mali kaynaklarının değerini etkileyebilir.
holdingler, işi ve Şirketin işini başarma yeteneği
Socios.com'un geliştirilmesine objektif ve sürekli bağlılık
Platform.
Diğer İçsel Riskler
Katılımcı, aşağıdakilerle ilişkili doğal riskleri anlar ve kabul eder.
Chiliz, Şartlar'ın başka bir yerinde kapsanmadığı ölçüde,
(a) kara para aklama ile ilgili riskler; (b) dolandırıcılık; (c) sömürü
yasa dışı amaçlarla; ve (d) diğer beklenmeyen riskler.
Beklenmeyen Riskler
Chiliz ve blockchain gibi kriptografik belirteçler yeni ve
denenmemiş teknoloji. Chiliz Belgelerinde yer alan risklere ek olarak
Katılımcının satın alması, elde tutması ile ilişkili başka riskler vardır.
ve Chiliz'in kullanımı, Şirketin yapamayacağı veya edemeyeceği bazıları dahil
tahmin etmek. Bu tür riskler, beklenmeyen varyasyonlar olarak daha da ortaya çıkabilir veya
Chiliz Belgelerinde tartışılan risk kombinasyonları.
Katılımcı işbu vesileyle tek başına alacağını beyan ve taahhüt eder.
tutma veya kullanımla ilgili herhangi bir kısıtlama ve risk için sorumluluk
Chiliz. Şartlarda belirtilen risklerden herhangi biri kabul edilemezse veya
Katılımcı anlayacak durumda değildir, Katılımcının edinmemesi,
Chiliz'i basılı tutun veya kullanın.
Riskler
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Chiliz Jetonları
Şirket tarafından verilen bir kriptografik merkezi olmayan jeton
Ethereum protokolüne (ERC20 belirteci) dayalı olarak
Taraftar Tokenları elde etmek için spor hayranları tarafından kullanılabilecek jeton
Taraftar Tokenları
Bir yardımcı program kriptografik markalı jeton
ilişkili oldukları ortak spor takımı veya kuruluş.
Bu tür Taraftar Tokenları, Grup içindeki ayrı bir varlık tarafından oluşturulur.
ve Socios.com Platformunda doğrudan kullanım için tasarlanmıştır.
Taraftar Tokenları, sahiplerine özellikle katılmaları için oy hakkı verir
karar verme süreçlerinde, geri bildirim anketlerinde ve anketlerde
İlgili oldukları spor takımları veya organizasyonlarla ilgili.
Taraftar Tokenları, yalnızca Chiliz Tokenları kullanılarak takas edilebilir.
Katılımcı
Katkıda bulunan ve bağlı olan herhangi bir kişi (gerçek veya tüzel)
özel yerleştirme koşulları ve bu Beyaz Kitap ve /
veya herhangi bir anda Chiliz Token (ler) ini tutmayı ve / veya kullanmayı düşünenler
zaman içinde ve dahil olmak isteyen herhangi bir kişiyi içerecektir.

Katılımcı.
Bu belgede uygulanan tanımlar:
İhraççı veya Şirket
HX Entertainment Limited, Kanunlar kapsamında kayıtlı bir şirket
Malta'nın C 77290 sicil numarası ve sahip olduğu
14 East, Level 7, Triq Tas-Sliema, Gzira adresindeki kayıtlı adresi,
GZR1639, Malta.
Mediarex veya Grup
Mediarex Enterprises Limited, altında kayıtlı bir şirket
C 73768 şirket sicil numarası ile Malta Kanunları ve
kayıtlı adres ofisi 14 Doğu, Seviye 7, Triq TasSliema, Gzira, GZR1639, Malta (nihai ana şirket olarak) ve
doğrudan ve dolaylı iştirakleri.
Beyaz kağıt
Bu belgenin tamamı
Socios.com veya Socios Platformu veya Platform
Sosyos.com platformu, başka bir kuruluş tarafından geliştirilen bir platform
Grup içinde, blockchain teknolojisi temelinde çalışan
ve tokenize bir oylama sunmak amacıyla akıllı sözleşmeler
hayranların oylama veya "kalabalık" satın alabileceği, satabileceği ve yürütebileceği platform
spor takımlarında menajerlik hakları ve ekstra VIP'den yararlanma
faydalar
VFA Yasası
'Sanal Finansal Varlıklar Yasası' (Malta Kanunları Başlık 590)
ve bununla ilgili olarak çıkarılan tüm yan mevzuat
Tanımlar
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İhraççıya İlişkin Bilgiler:
Chiliz jetonunun çıkarıcısı HX Entertainment Limited'dir,
Malta yasalarına göre tescilli bir şirket
kayıt numarası C 77290 ve kayıtlı olması
Adres 7, 14 Doğu, Sliema Yolu, Gzira, GZR1639,
Malta ("İhraççı").
İhraççı, 24 Ekim 2016 tarihinde
Mediarex Enterprises Limited'in yüzde yüz iştiraki,
Bay Alexandre tarafından şahsen sahip olunan bir hisseden tasarruf
İhraççının bir yöneticisi olan Dreyfus. İhraççı yasaldır
özel bir limited şirket olarak mevcut ve kayıtlı
'Şirketler Yasası' açısından, Yasaların 386.Bölümü
Malta
Bu teknik incelemenin yayınlandığı tarih itibariyle, Yöneticiler Kurulu
İhraççı aşağıdaki kişilerden oluşur:
Alexandre Dreyfus (Seviye 7, 14 Doğu, Sliema'da ulaşılabilir
Yol, Gzira, GZR1639, Malta)
Bilgi
üzerinde
İhraççı
1.2
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Sayfa 14
KYC ve AML
İhraççı, aşağıdakileri doğrulamak için sıkı KYC prosedürlerini benimsemiştir.
her başvuru sahibinin ve intifa hakkı sahibinin kimliği (nerede
Chiliz'i satın almakla ilgilendiğini ifade eden ve yalnızca
kendilerini başarıyla tanımlayan katkıda bulunanlar
KYC prosedüründe, İhraççının memnuniyetine göre,
Chiliz Özel Yerleştirmeye katılmada başarılı.
KYC prosedürlerine sıkı uyum, katkıda bulunanları korur
ve İhraç Eden kara para aklama gibi cezai unsurlardan
faaliyetler ve terörizmin finansmanı. KYC prosedürleri kabul edildi
mevcut piyasa uygulamalarına dayanıyordu ve tüm
geçerli Malta ve AB mevzuatı
İhraççı, parayı önlemenin önemini kabul eder
aklama ve terörizmin finansmanı dolayısıyla AML ve karşıterörizmin finansmanı prosedürlerinin
ilgili mevzuata uygun olarak, özellikle Önleme
Kara Para Aklama Yasası (Malta Yasaları Bölüm 373)
bununla ilgili tüm kurallar ve düzenlemeler dahil. İhraççı
özellikle siyasi olarak maruz kalan herhangi bir kişinin kimliğini talep etti
Kişiler ("KEP'ler"), emanet edilmiş veya emanet edilmiş bir kişi
önde gelen kamu işlevleri ve birinci dereceden aile üyeleri ile,
veya bu tür kişilerin ortaklarını kapattığı bilinen kişiler.
Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmle Mücadele
Prosedürlerinin Finansmanı:
İhraççı tarafından bu konuda uygulanan politika ve prosedürler
saygı, katılımcının kimliğine ve katkıda bulunanın kimliğine dayanır.
Aşağıdaki kaynaklar temelinde kimlik doğrulama:
Katkıda bulunanlar tarafından sağlanan belgeler.
Katkıda bulunanlar hakkında güvenilir ve güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiler
bağımsız kaynaklar.
İhraççı, özellikle, İhraççı ile iş yapmaktadır ve etmeyecektir.
riskli kişilerden sonra:
İhraççıya gerekli bilgileri vermeyi reddedenler veya
belgeler.
Hissedar / kontrol yapısı belirlenemeyen kuruluşlar.
Herhangi bir resmi yaptırım listesine dahil olan kişiler.
Suç teşkil eden faaliyetlerde bulunma olasılığı olduğunu belirten kişiler
mevcut bilgilere göre.
Faaliyetin, fon kaynağının veya
zenginlik kaynağı makul bir şekilde doğrulanamıyor.
Alınan belge ve bilgilerin uygun bir kaydı,
kopyalar veya tavsiyeler, İhraççı tarafından
dahil olmak üzere, geçerli yasalara göre yasal olarak belirlenmiş süre
Genel Veriler dahil olmak üzere AML mevzuatı ve veri koruma kanunları
Koruma Yönetmeliği.
1.3
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Sayfa 15
Fikri Mülkiyet Hakları ve Hizmeti
Sağlayıcılar
1.4

Teklifle ilgili fikri mülkiyet hakları,
ondan doğan projeler ve korunması:
Chiliz R ve Socios.com TM işaretleri, Chiliz'deki tüm içerik
web sitesi ( www.Chiliz.com ) ve bu tanıtım yazısı ile ilgili
Belirtilmediği sürece Chiliz teklifi ve Socios.com platformu
aksi takdirde, İhraç edenin fikri mülkiyet hakları olarak kalır.
ana şirket, Mediarex Enterprises Limited, bir şirket
Malta yasalarına göre şirket tescili ile tescil edilmiştir
C 73768 numaralı ve kayıtlı adresi Seviye 7, 14'tür
Doğu, Sliema Yolu, Gzira, GZR 1639, Malta.
Bu, okuyucuların içeriği kullanmasına izin verilmediği anlamına gelir
web sayfalarında, elektronik veya yazılı yayınlarda veya herhangi bir
diğer medya ve / veya kelimeler, ifadeler, isimler, tasarımlar veya logolar
Açık yazılı iznimiz olmadan ticari markalarımız.
Web sitesinde, teknik incelemede, iş modelinde sağlanan tüm bilgiler
ve diğer herhangi bir resmi belge, herhangi bir
herhangi bir paydaş veya jeton sahipleri dahil olmak üzere herhangi bir kişiye bildirim.
Dış Hizmet Sağlayıcılar:
Hukuk Danışmanları:
E&S Danışmanlık Ltd.
Saray Mahkemesi, Kilise Sokağı, St.Julian's STJ 3049, Malta.
Denetçiler:
Nexia BT
Çatı Katı, Süit 2, Capital İş Merkezi, Giriş C,
Triq Taz-Zwejt, San Gwann SGN3000.
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ÇOCUK
2.1 Chiliz nedir ve
Socios.com platformu?
2.2 Chiliz & the
Socios.com platformu?
2
Sayfa 17
Socios.com'a güç veren Chiliz, spor ve espor veriyor
taraftarların tuttukları takımları kalabalık yönetme yeteneği,
oyunlar, ligler ve etkinlikler. 2020 yılına kadar
sadece şekillendirilmemiş bir spor ve espor manzarası
hangi oyunların, takımların ve liglerin en yüksek çekişe göre
izleyiciler, ancak en etkili şekilde etkinleştirebilenler tarafından
ve hayran kitlelerini katarak bu kitlenizden para kazanın
sürücü koltuğu. Radikal hayran etkileşimi denir :
Evrensel bir spor ve espor 'kitle kontrol' motoru
hayranlarına bazılarına rehberlik etmeleri için oy verme hakkı verebilir.
favori takımlarının yönetimi ve stratejisi
kararlar. Herhangi bir lig, herhangi bir takım ve herhangi bir maç fark edildi
blockchain teknolojisi ile. Chiliz ile
Socios.com platformu, fanlar olabilir etkileyenler arasında
herhangi bir rekabetçi varlık. Sırayla takımlar, ligler ve etkinlikler,
spor ve espor dünyasının herhangi bir köşesinden
bu oy hakları için hayran talebinden para kazanmak.

Socios.com,
platform
Chiliz güçleri
2.1
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Sayfa 18
Motivasyonumuz: Dünyadaki milyarlarca sporu, esporu dönüştürmek
ve seyircilerden etkileyicilere kadar oyun hayranları.
Socios.com platformunu destekleyen Chiliz tokenleri ile vizyonumuz
2,2 milyardan fazla oyuncuyu ve 380 milyondan fazla espor hayranını,
ve milyarlarca güçlü futbol taraftarı topluluğunun yanı sıra
izleyicilerden takıma bağlı etkileyiciler ve karar vericiler.
Küresel spor pazarı her yıl büyümeye devam ediyor ve
e-spor pazarının% 32 olması bekleniyor
Önümüzdeki 2-3 yıl içinde yıllık büyüme.
Hem sporda hem de sporda hayran etkileşimini iyileştirmeye yönelik keşifler
espor, her iki sektörde olduğu gibi devam ediyor, hayranlar aracılığıyla para kazanıyor
doğrudan takım bağlantısı - oyun yayınlarının dışında ve canlı
olaylar - zorlukları temsil etmeye devam ediyor.
Vizyonumuz hem kripto para birimini hem de blok zinciri destekli
Sporu güçlendirmek için en etkili araçlar olarak taraftar platformları
ve esporun aktif hayranlarını pasif olmaktan çıkarır.
izleyiciler, ekiplere rehberlik etmeye yardımcı olan aktif etkileyicilere dönüşüyor ve
takip etmeyi sevdikleri organizasyonlar.
Neden gelişmek
Chiliz ve
Socios.com
platform?
2.2
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3 SORUN & ÇÖZÜM
3.1 Fırsat
3.2 Yenilik
Sayfa 20
Fırsat
3.1
Hayranlar sadece izleyebilir. Karar veremezler veya
sevdikleri organizasyonlar
Mevcut spor ve espor ortamı teklifleri çoğunlukla - hayranlar için yalnızca işlemsel 'iletişim' . Ödüyorlar
lisanslı ürünler ve en sevdikleri serilerin kendi
favori oyunlar. Ancak bu, hayranlar olarak pasif bir çabadır.
favori takımları veya oyuncuları üzerinde hiçbir etkisi yoktur. İken
Etkileyiciler var oldukça hayranları 'harekete geçirme' isteği, mevcut keşif
doğrudan hayran etkileşimi, örneğin 'Hayran Sesi' öğesi
F1 veya Formula E'nin dijital FanBoost etkileşimi henüz sona ermedi
yenilik alemi.
Tarihsel olarak bu, kendi takımınızı oluşturmadığınız sürece,

Takım kararlarını etkileyecek neredeyse hiç sistem yoktur
ve fandan aktif katılımcıya geçmenin bir yolu yoktur.
Belirli bir ekibe doğrudan yatırım yaparak bu sesi elde etmek
spor organizasyonlarının büyük çoğunluğu için bir seçenek değildir. Ve
öyle olsa bile, ortalama bir spor hayranı için girişin önündeki engeller - zaman,
finansman, yetenek edinme yeteneği - noktasına kadar muazzamdır
aşılmaz olmak.
03 Sorun & Çözüm
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Hayranların favori sporlarında doğrudan oy aldığı bir platform
kuruluşlar, bağlanın ve yeni sporları ve esporları finanse etmeye yardımcı olun
varlıklar
Chiliz jetonuyla desteklenen Socios.com platformu taraftarları bir araya getirme konusunda güçlendiren ekip kitle yönetim sistemi
çeşitli karar alma süreçlerine rehberlik etmede anlamlı, aktif el ve
En sevdikleri profesyonel sporlar ve esporlar için etkileyici etkinlikler
takımlar. Bu, ölçeklenebilir bir uygulamanın yeni uygulamasıyla mümkün kılınmıştır.
blockchain tabanlı Taraftar Token satın alma ve yardımcı program altyapısı;
güvenli, güvenilir olmayan dağıtımıyla hayata geçirildi
tokenize edilmiş oy hakları ve akıllı sözleşmeler aracılığıyla
Socios.com platformu.
Bu Chiliz yakıtlı blok zinciri çözümü ekip yönetimini değiştiriyor
oylamayı oyunlaştırarak kendi başına bir eğlence teklifine dönüştü.
ticaret ve yeniden ticaret deneyimine ilişkin haklar. Her hayranın oy vermesi
karar, gerçek dünya sporlarını ve e-spor takımlarını doğrudan etkileyecek,
yanı sıra diğer ortak kuruluşlar. Socios.com hayranı
kontrollü takımlar hem mevcut sporlarda hem de esporlarda çalışabilir
altyapılar - geleneksel etkinliklerde bağımsız olarak rekabet etmek
Premiere League, La Liga vb. futbol için veya
Esporlar için Dreamhack, ESL vb. (Kavramsal örnekler olarak
yalnızca) - veya yeni ortaya çıkan spor eğlence ortamlarında.
Yenilik
3.2
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4 PLATFORM GİRİŞ
4.1 Genel bakış
4.2 Taraftar kararları
4.3 İş Ortağı Esnekliği
4.4 Üçüncü şahıslar
4.5 Taraftarların sahip olduğu ekipler
Sayfa 23
The Socios.com
Platform:
Genel Bakış
Rüya
Spor ve e-spor kuruluşları
bireysel oyuncular (veya flamalar)
ve takımları tüm rekabete

dünya çapında ligler
gibi davranan hayranların beyin güveni
her kuruluşun aklı başında kararları kim veriyor
kuruluşlar boşaltmayı kabul ediyor
onları.
Motor
Socios.com platformunun
blok zinciri destekli, belirteçli
oylama sistemi; yapabilecek
şeffaf sürüş ve
demokratik kalabalık kararı
ekipler için süreçler yapmak ve
herhangi bir oyun türünden varlıklar veya
sportif dikey.
Yakıt
Chiliz ($ CHZ) jetonu, kullanılan
hayranlar tarafından markalı olmak için
Herhangi bir takımdan Taraftar Tokenları veya
kuruluş ile ortak oldu
Socios.com platformu ve yasalaştırma
hayranları olarak oy hakları
etkileyiciler.
4.1
Bu tokenleştirilmiş oylama platformunun sağlayabileceği güçler:
Herhangi bir oyun veya ligdeki spor takımları
Bağımsız espor takımları
Spor ve Espor etkinlikleri
Spor ve e-spor ligleri
Ekosistemle ilgili markalar
Spor ve e-spor etkileyicileri
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Hayranlar Socios'a girdiğinde.
com platformu, Chiliz'i satın alın
jetonlar ve sonra bunları kullanmak
oy haklarını kullanmak,
kalabalığın parçası olurlar
için yönetilen karar motoru
hangi organizasyona sahiplerse
desteklemek için seçildi. Ama ne
taraftarlar çeşitli kararlar alabilir
rehberlik etmek ve etkileşim kurmak
Takımlar ve Ligler onlar
oy var mı?
Daha eksiksiz bir ekip
kendilerini içine çeker
Socios.com ortaklığı hayranları daha güçlü
nişan teklifi
olur.
İşte bazı genel örnekler:
* Lütfen bunların kavramsal örnekler olduğunu unutmayın.

İçin gerçek dünya karar verme / oylama konuları
takımlar ve ligler,
rekabet ettikleri belirli bir unvan.
Ne
kararlar olabilir
hayranlar yapar mı?
4.2
Takım çapında
kararlar *
Lig çapında
kararlar *
Liglerle ilgili kararları biçimlendirin
(sezonun uzunluğu, rekabetçi maçsezon için formatlar oluşturma ve benzeri).
Takımların oynadığı yeni oyun modları
rekabet etmelidir.
Çoklu oyun özellikli ligler için - hangisi
lig için yeni başlıklar dahil edilmelidir
genişlemeler.
Lig çöpçatanlık kararları - nasıl
takımlar tohumlanmalı ve nasıl
çöpçatanlık sırasında gerçekleşecek
normal sezon (varsa).
Futbol takımları için - 3. takımın seçilmesi
Jersey tasarımları,
dostluk maçları, taraftarlar arasında seçim
teklifler.
Espor takımları için - (varsa) takımların rekabet edeceği maçlar
etkinliklerde, gösteri oyunlarında ve pratikte
maçlar.
Baştan sona koşmak için oluşturulan ekipler için
Socios.com'da - hangi oyuncular seçildi
takıma (uygun bir
taslak havuzu).
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The Socios.com
platform: vv
Espor takımları
Hayranların öncülüğünde karar verme
ve yönetim etkisi
espor organizasyonları için.
Diğer Spor sektörleri
İçinde simgeleştirilmiş oy hakları
ilan edilecek takımlar
ek oyun alanlarında
(Kriket, Beyzbol, F1 ve
vb.)
Etkileyenler
Fan kaynaklı etki ve
doğrudan arasında rehberlik
hayranlar ve yayıncılar /

kişilikler
Markalar ve Etkinlikler
Kalabalık etkisi /
etkileşim çözümleri
için Taraftar Tokenizasyonu aracılığıyla
ileri görüşlü markalar &
Spor etkinlikleri
Futbol takımları
Hayranların öncülüğünde karar verme
ve kulüp etkisi
PSG dahil ekipler ve
Juventus.
4.3
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Mobil öncelikli
& kolayca
bağlanabilir
mevcut
platformlar:
Üçüncü şahıs
Bir örnek: Socios.com platformu,
bindirme seçenekleri aracılığıyla Twitch'e bağlanarak
gerçek zamanlı etki fırsatları ve hayranlara
Taraftar Token ile güçlendirilmiş oylamayı kullanma yeteneği ve
izlerken Socios.com platformunun diğer özellikleri
etkiledikleri takımlar / olaylar.
İçin mobil uygulama geliştirme
Socios.com platformu, hayranların
oylamaya erişin ve portalları ödüllendirin
her yerden söz hakkına sahipler etkinliklerde sahada, arkadaşlarla dışarıda veya
başka herhangi bir yer.
4.4
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Tarihi
Emsaller:
Hayranların Sahip Olduğu
Takımlar
4.5
NFL
Green Bay Packers,
NFL'de topluluğun sahip olduğu ekip 360.584 mevcut hissedar, hiçbiri
% 4'ünden fazlasına sahip olmasına izin verilenler
herhangi bir zamanda takımın 5 milyondan fazla paylaştığı.
Avrupa Futbolu
FC Barcelona, Real Madrid gibi en değerli spor franchise'larından bazıları,
FC Porto & SL Benfica'nın sahibi ve kısmen 'Socios' tarafından yönetiliyor - onlarca kişilik gruplar

Takımlarının yönetim kurulunu seçmek için aktif olarak oy kullanan binlerce kulüp taraftarı
üyeler ve liderler. Tek bir 'Sosyo' tekelci oylama gücüne sahip olamaz ve
sonuç olarak, herkesin üst düzey yönetim kararlarına rehberlik etme yetkisi vardır.
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5 CHILIZ & SOCIOS.COM:
2020 YILINDAKİ VİZYON
5.1 İlk uygulama
5.2 Kilometre Taşları
5.3 Genişletme Aşamaları
Sayfa 29
İlk Başvuru:
Etkinleştirme
Futbol Dikey
RESMİ
ORTAKLAR
Paris Saint-Germain ve Juventus dahil olmak üzere üst düzey futbol kulüpleri resmen ilk olacak
Socios.com'da 'belirteçlenecek' ekipler
Kullanıma hazır ilk pratik uygulama olarak, Socios.com platformu kalabalık oylama yaratacak
Dikey Futbol sporları için ekonomi. Bunu başlatmak için platform tamamlandı ve duyuruldu
ilk 2 köşe taşı kulübü olarak Paris Saint-Germain ve Juventus ile çok yıllık ortaklıklar.
Diğer üst düzey kulüpler de yakın vadede katılacak.
Paris Saint-Germain ve Juventus Resmi Taraftar Tokenlarının resmi evi olarak her iki kulüp de
Socios.com'un işe alım süreci için ayrıntılı bir plan olarak hizmet verecek bir formatı takip
etti. Kulüpler
Taraftarlarına önceden belirlenmiş bir etki gücünün yüklenmesini - kulüplerin kendileri tarafından
kararlaştırılacak karşılığında bir dizi Taraftar Token üreten Socios.com platformu ile.
Hayranlar bu Taraftar Tokenlarını satın alır ve platformu, tarafından açılan isteğe bağlı anketlerle
etkileşim kurmak için kullanır.
kulüpler. En az 1 Taraftar Tokenına sahip olan herkes oy kullanabilir ve her artan 'ses'
her bir Taraftar Token eşit olarak sayılır.
Taraftarlar konuşur, kulüpler dinler.
5.1
05 Chiliz / Socios.com'un 2020'ye kadar vizyonu
29
Sayfa 30
Geçmiş ve gelecek:
Kilometre taşları
elde edildi ve
gelecekteki ilerleme
5.2
Temeller seti ile,
Chiliz ve Socios.
com platformuna güç verir
Futbolu şu şekilde kullanmak isteyecek
genişletmek için bir kriter
Tokenize Taraftar Oylamamız
diğer sporlara model
küresel bir hizmet için sipariş vermek

pazar yeri
farklı rekabet
dikeyler baskındır
- başlıca örnekleri
çeşitlendirme Cricket içinde
Hint pazarı, Beyzbol
Japonya ve benzerleri için.
Özel Yerleştirme
bitmiş - 66 Milyon Dolar
yükseltilmiş
1. işlevsel demo
akıllı sözleşmenin
oylama mekanizmaları
& $ CHZ'den Fan'a
Token işlemleri Gamescom 2018
İlk 2 futbol kulübü
yerleşik - PSG
& Juventus | Taşındı
yeni ofislere
30'dan fazla konakla
kişi takımı
Ekibin ölçeğini büyütmek
Bütün bölümler &
platformun son haline getirilmesi
yumuşak hazırlık
başlatmak
Yumuşak lansman
baş harflerle yürütülür
Taraftar Tokenlarının mahsulü
halk için yaşamak
satış. Fan açma
oylama başlar.
İlk futbol sezonu
Socios.com ile
nişanlı takımlar başladı
kapalı. Diğer takımlar
spor temaları başlar
aktif yatılı
On- başarısı
en azından biniş hedefi
5 spor dikey - üst
kuruluşlar
rekabetçi spektrum
Socios.com'da canlı
Socios.com hayranı
şimdi jeton ekonomisi
ekipleri içerir
çeşitli sporlar
birden çoktan sıralama
popülerlik katmanları ve
rekabet.
Evlat edinme için itici güç
Chiliz ($ CHZ) jetonu
işlem mekanizması

3. taraf platformlara
daha büyük bir anahtar olur
iş odağı.
2018 2. Çeyrek
3. Çeyrek 2018
4. Çeyrek 2018
Q1 2019
Q2 2019
4.Çeyrek 2019
Q1 2020
2020 2. Çeyrek
2020 3. Çeyrek
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3 Aşama:
$ CHZ &
Socios.com
başlatma, inşa etme,
ve pazar
Benimseme
5.3
BAŞLATMAK
Q1 - Q3, 2019
Chiliz jetonu olur
halka hazır
borsalarda satın alma. The
Socios.com platformu açılıyor
halka yumuşak bir lansman için,
platformun ilk mahsulü ile
temel iş ortağı ekiplerinin sayısı
Taraftar Tokenlarını sunmak ve
kalabalık rehberli oylamayı etkinleştirme
ilk kararlarda. İlk
Avrupa Futbol sezonu
Socios.com ile etkileşimli ekipler
başlar.
ÇEŞİTLENDİRME
Q1, 2020+
Chiliz ile artık organik
para birimi olarak dolaşım,
Socios.com genişleme hamlesi
Taraftar Token ekonomisi ve
ödüle dayalı teklifler
yeni spor dikeyleri - aktif olarak
on-boarding ekip organizasyonları
dünya çapında takip edilen
Cricket dahil sporlar. The
platformun espor dikey
farklı bir araya getirmek için hareket eder
ekiplerin dışındaki ortak türleri,
yayıncılar ve oyunlar dahil
markalar.
LANSMAN ÖNCESİ

2019 1. Çeyrek
Chiliz jetonları üretilir
ve dağıtıldı; Socios.
com platformu geçiyor
geliştirme kilometre taşları
Chiliz'i Taraftar Token'a etkinleştir
işlemler ve akıllı sözleşme
oylama mekanizmaları. İlk
büyük takım ortakları oturum açar
platforma katılmak
PSG ve Juventus dahil.
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6 SOCIOS.COM PLATFORMU:
ÖZELLİKLERİ
6.1 Oylama
6.2 Taraftar Token Teklifleri
6.3 Taraftar Token Satın Alma ve Satma
Sayfa 33
Socios.com platformunda her kararı veren takıma özel motorlar
6.1
Socios.com platformunda faaliyet gösteren bağımsız veya lige bağlı tüm spor ve espor takımları,
belirli, sınırlı
Somut oy haklarına bağlı Taraftar Tokenlarının sayısı. Chiliz tokenlerini Taraftar Tokenları ile takas
ederek oy hakkı elde eden taraftarlar,
o takım için doğru karar verme. Her oylama, hayranların Fan sahipliklerini kullandığı bir grup akıllı
sözleşme olarak yürütülür.
Belirli bir kutupta çeşitli yanıtlara 'göndermek' için belirteçler. Belirli bir katılım eşiği karşılandığında,
tüm oylama sonuçları geçerli olur,
şeffaflık için Socios.com'un yan blok zincirinde depolanan tüm oylar ve oy sonuçları ile.
Ekip Yönetimi Dürüstlüğünün Korunması
Socios.com platformunda çalışan her ekip, kendi yarı özerk organizasyonlarını yönetecek ve
FanToken sahiplerine takımla ilgili her karar hakkında anket. Bu yarı özerk kuruluşlar, üzerinde
yürütülen akıllı sözleşmelerden oluşur.
Socios.com yan blok zinciri, yalnızca Taraftar Token sahiplerinin katılabilmesini ve dolayısıyla
etkileyebilmesini sağlayarak bütünlüğü garanti eder.
sahip oldukları Taraftar Token sayısı ile orantılı olarak. Blockchain tarafından yönetilen oylar, halka
açık olarak denetlenebilir ve hiçbirinin
Socios.com platformu veya bununla beslenen kuruluşlar, oylama sonuçlarını manipüle edebilir veya
hayran kitlesinin rehberliğini görmezden gelebilir.
Oylama
Oy hakları
Fan aracılığıyla hayranlar için
Jeton etkin
akıllı sözleşme
infazlar
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Taraftar Simgesi

Teklifler *
* Taraftar Token Teklifleri de
Taraftar Tokenları dışarıda kaldıkça
bu beyazın kapsamı
Kağıt - bunlardan bahsediliyor
bu Beyaz Kitapta bu arada
sadece referans ve
kesinlikle tarafından düzenlenmemiştir
buradaki içerik.
6.2
Taraftarların Socios.com'da yeni tanıtılan kuruluşlardan ilk teklif Taraftar Tokenları satın
almaları için demokratik bir çözüm
Socios.com'da yeni bir kuruluş yayına girdiğinde,
Taraftar Jetonlarının% 'si, ilk gelen önce hayranlar tarafından satın alınmaya sunulur.
sabit fiyat noktası olarak esas alınır. Yalnızca Taraftar Tokenları geldikten sonra
hayranların elleri, Socios.com'da listelenebilir veya yeniden listelenebilir mi?
paylaşılan pazar yeri. Bu sabit fiyatlı 'sipariş satırı',
Herhangi bir Taraftar Token satın almak için ilk şansın bir
kullanıcılar için şeffaf ve adil bir deneyim.
Taraftar Token Teklifleri Nasıl Çalışır?
Socios.com ile birlikte her yeni ekip,
platform, Fanları için Chiliz tarafından belirlenen bir başlangıç değerine karar verir
Jetonlar. Bu, tüm hayranların satın alabileceği sabit, taban fiyattır (CHZ cinsinden)
ilk sürümde belirli Taraftar Tokenlarını alenen satın alın.
İlk çalıştırılan bu Taraftar Tokenları için erişilebilirlik satın almak,
sanal hat. Hayranlar, piyasaya sürülmeden önce belirli bir miktarda jeton ön sipariş verir,
siparişleri verildikleri sıraya göre yerine getirerek.
Taraftar Token Teklifleri de hacim dikkate alınarak çalışır.
Bu, tek kullanıcının sınırlı miktarda Taraftar Tokenına sahip olduğu anlamına gelir.
herhangi bir takım için ön sipariş verebilecekleri. Bu, bir
organizasyon bazında, ancak sınırlamanın nihai amacı
tek bir kullanıcının alışveriş yapmamasını sağlamak için aynı kalır
Taraftar Tokenlarının tekeli. Sahiplik için kullanıcı üst sınırına göre bu kullanıcılar
yeni bir kuruluşun Taraftar Token Teklifinden sonra bile korunur
süre sona erer ve Taraftar Tokenları Socios.com'da yayınlanır
pazar yeri.
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Satın alma &
Satış
Taraftar Tokenları
6.3
Hayranların 'Taraftar Token Portföylerini' edindikleri, sattıkları ve büyüttüğü oyunlaştırılmış
bir pazar yeri
Socios.com'da 1 veya daha fazla Taraftar Tokenının kontrolünde olan taraftarlar
Socios.com pazarına erişim elde edin . Burada hayranlar şunları yapabilir:
Sahip oldukları oy haklarının (Taraftar Tokenları) açık artırması. Bu dinamik,
oyunlaştırılmış sistem, kullanıcıların sahiplik konumlarından yararlanmalarına izin verir
Taraftar Tokenlarını dinamik oranlarda Chiliz ile takas etmek. Ne bu
anlamına geliyor:
Kullanıcılar, Taraftar Tokenlarını diledikleri fiyattan listelemekte özgürdür örneğin, belirli bir Taraftar Token için 20 Chiliz - ama bu değil
satılacaklarını garanti eder. Herhangi bir takımın pazar yeri için, yalnızca

en ucuz Taraftar Token fiyatı alıcılar tarafından görülebilir. Bir kez o belirteç
satın alındığında, bir sonraki en ucuz fiyat görünür hale gelir ve
Fan Token'ın şu anki kamu değeri. Her bir Taraftar Token fiyat noktası
Socios.com paylaşılan pazarında gerçek zamanlı olarak güncellenir, bu nedenle
Kullanıcılar, Taraftar Tokenlarını satın almaya veya satmaya karar verdiğinde nerede ve ne zaman
stratejik değerlendirme - normal bir piyasa veya borsaya benzer şekilde.
Satışla ilgili olarak, Taraftar Tokenlarını açık artırma yapan hayranlar şunları yapabilir:
sahip oldukları Taraftar Tokenlarını çeşitlendirmek için biriktirdikleri Chiliz'i kullanmak
ekipler veya diğer kuruluşlar arasında veya oylarını oluşturmaya devam etmek için
tek bir ekipte yönetim.
Oyunlaştırılmış Ekonomi ve İş Modeli : Socios.com
pazar, Chiliz token'larının gerçek faydaya sahip olmasını sağlar. Bir
alt ortam, bir hayranın favorisinde oy haklarının elde edilmesi
takımlar başlı başına bir meta oyun haline gelir. Tarafından alınan mikro ücretlerin ticareti
Platform aynı zamanda sürdürülebilir bir iş modelini temsil ediyor.
bir bütün olarak Socios.com platformu.
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TEKNOLOJİ & DEĞERLER
7.1 Değerlerimiz
7.2 Denetlenebilirlik
7.3 ETH Protokolü ve ERC Standardı
7.4 Neden Ethereum?
7.5 Bir bakışta platform
Sayfa 37
Degerlerimiz
ve nasıl
blok zinciri
onlara hizmet eder
7.1
Şeffaflık ve denetlenebilirlik: Chiliz & Socios.com için temel değerler
Socios.com'un gelecekteki kullanıcılarına taahhütlerimiz
platform ve Chiliz belirteci tarafından desteklenen kuruluşlar
açık:
Kullanıcılarımız için: Birlikte para birimi ve platform olmak
hayranların karar alma motoru olarak hareket ederek onlara bir yol verin
favori takımlarını tam anlamıyla anlamlı bir şekilde etkilemek
bütünlük.
Ortak kuruluşlarımız için: Gelir yaratmak ve paylaşmak için
Socios.com platformu aracılığıyla adil ve şeffaf bir şekilde oluşturulur.
Para birimimize ve onun ürettiği platformlara ve ürünlere güvenin
iktidar hem kullanıcılarımız hem de ortaklarımız için önemlidir, ancak
söz konusu olduğunda tek başına güvenin yeterli olmadığını anlıyoruz
Oy haklarının adil bir şekilde kullanılmasını ve bu gelirin sağlanması
doğru bir şekilde hesaplanacaktır. Teknolojik bir temel olarak,
Blockchain, bunu etkili bir şekilde yapmak için fiili bir seçimdir.
Bütünlüğü sağlamak için, kendi izinli örneğimizi çalıştırıyoruz.
Ethereum blok zinciri. Bu izin verilen yan zincir,
of Socios.com. Her takım, lig, oyun başlığı veya diğer
ile birlikte platforma bağlanan organizasyon
her kuruluşun kalabalık oylama mekanizmaları bir Yarı

bu blok zincirinde özerk organizasyon.
Kendi izinli yan zincirimizi çalıştırmak,
Yetki Belgesi kullanımına izin veren işlem maliyetleri
(PoA) konsensüs algoritması, her yeni bloğun onaylanması için
izinli zincir - her bloğun sorgulama / karar depolamasıyla
sonuçlar - Proof of Work (PoW) kullanımını zorunlu kılmak yerine
uzlaşma. Bu sistem, ölçeklenebilirlik çözümü olmanın yanı sıra
Socios.com'un PoA yan zinciri halka açık olacağından şeffaflığı sağlamak
denetlenebilir.
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Denetlenebilirlik
7.2
Socios.com platformu, bizim
ana Ethereum blok zincirine izin verilen yan zincir:
Chiliz ($ CHZ) Tokenları ana Ethereum'da yayınlanacak
blockchain, iş ortağına özel Taraftar Tokenları ise
izinli yan zincirimiz. Bu, işlevsel düzeyde
Socios.com platformunun kendisi,
Chiliz tokenlerinin ve Taraftar Tokenlarının (ve mengene
versa).
Socios.com platformunun halka açık defterleri, birlikte
platform çapında işlemlerin tam bir geçmişi tarafından denetlenebilir
herhangi biri, yani onlara meşru bir şey vermemizi emanet eden hayranlar
oy hakları seti.
İzin verilen yan zincirde:
Oylama açısından Socios.com platformunda meydana gelen her şey
& ticaret denetlenebilir, kalıcı bir şekilde kamuya açık olarak saklanır
izinli blok zincirimizdeki defter.
Ana Ethereum blok zincirinde:
Socios.com platformunda gerçekleşen her şey
chilliZ ERC20 işlemleri - yeni Taraftar Token tahakkuku
Chiliz ($ CHZ) jetonlarından ve Socios.com hesabından dönüştürülmüştür
platformların bir parçası olarak borsaları diğer hizmet özellikleri halka açık defter aracılığıyla denetlenebilir, kalıcı bir şekilde saklanacaktır
ana Ethereum blok zincirinde.
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Kullanmak
Ethereum
Protokol ve
ERC20 Jetonu
Standart
7.3
ERC 20 Token Standardı nedir?
ERC20, birçok farklı protokol standardından biridir.
token vermek için Ethereum ağı. "ERC20" nin kendisi
basitçe 'Ethereum Yorum için 20 İsteği' anlamına gelir,
20 sayısı bunun benzersiz bir tanımlayıcısı olarak hizmet eder
belirli standart.

Bir jetonun ERC20 uyumlu olarak kabul edilebilmesi için,
bu standardın gerekli akıllı sözleşme 'kuralını' öne çıkarmak
- veya işlev - kapanımlar. 6 zorunlu işlev vardır
ve aşağıdakileri belirleyen ek 3 isteğe bağlı işlev:
belirteç ERC20 uyumludur veya değildir. Daha fazlasını öğrenebilirsin
burada bunların belirli terimlerle neler olduğu hakkında .
Üst düzey kapsam açısından, temel faydaları
Chiliz için ERC20 standartlarına uygunluk,
standart türün kendisinin popülaritesi, burada bütünlüğü
bir teknoloji ve protokol standardı olarak iyi belgelenmiştir.
ERC20 standardının yaygınlaşması da modernize edildi
bu token türleri için takas edilebilirlik ve likidite.
Ethereum nedir?
Kurucuların sözleriyle:
"Ethereum, akıllı sözleşmeler yürüten merkezi olmayan bir platformdur:
tam olarak programlandığı gibi çalışan uygulamalar
kesinti, sansür, dolandırıcılık veya üçüncü taraf olasılığı
girişim.
Bu uygulamalar, özel olarak oluşturulmuş bir blok zincirinde çalışır.
değeri hareket ettirebilen güçlü, paylaşılan küresel altyapı
ve mülkün sahipliğini temsil eder.
Bu, geliştiricilerin pazarlar oluşturmasına, borç kayıtlarını saklamasına olanak tanır
veya vaatler, verilen talimatlara uygun olarak fonları hareket ettirin
geçmişte (bir vasiyet veya vadeli işlem sözleşmesi gibi) ve diğer birçok
henüz icat edilmemiş şeyler, hepsi bir aracı olmadan veya
karşı taraf riski.
Proje, Ağustos 2014'te bir eter satış öncesi ile başlatıldı.
tüm dünyadaki hayranlar tarafından. Ethereum tarafından geliştirilmiştir
İsviçreli bir kar amacı gütmeyen vakıf, büyük katkılarıyla
dünyanın dört bir yanındaki zihinler. "
- www.ethereum.org
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7.4
1 . Açık kaynak geliştirme ruhuna inanıyoruz.
açık kaynak tarafından oluşturulan yeniliklerden ilham aldı
son 15 yıldır topluluklar.
2 . Ethereum, geliştiricilerin oluşturması için eksiksiz bir araç seti sağlar
Uygulamalar, Akıllı Sözleşme ve diğer blok zinciri tabanlı çözümler.
3 . Ethereum ve Solidity - akıllı sözleşme betik dili
çok köklü ve aktif bir topluluk tarafından destekleniyor .
4 . Kullanım sırasında teslim edilmeyen diğer blok zincirleriyle karşılaştırıldığında
vaka vaat ediyor, Ethereum canlı çalışan kanıtlanmış bir teknolojidir
binlerce uygulama.
5 . Ethereum, Turing eksiksiz akıllı sözleşmesiyle birlikte gelir
komut dosyası dili .
6 . Ethereum, Parity, Truffle gibi araçların bulunduğu olgun bir ekosistemdir.
veya Open Zeppelin, kaliteyi ve güvenliği yükseltmeye devam ediyor.
7 . Ethereum'un geniş fikir birliği algoritmaları seçimi (dahil
Yetki Kanıtı) dahil olmak üzere herhangi bir zincir topolojisine izin verir
izinli zincirler.
8 . Ethereum, konuşlandırıldığında çok daha yüksek performansa sahip
izinli zincirler.

9 . Ethereum, yol haritası düşünüldüğünde ' geleceğin kanıtıdır '
(Metropolis ve Serenity evreleri), her şeyin yolunu açan
Proof of Stake, Sharding veya Plazma zincirleri gibi.
10 . Topluluklarla - Enterprise Ethereum Alliance dahil
- çevrenin etrafında toplanan Ethereum,
farklı odaklı aktif benimseyenlerin fikir birliği-güveni .
Neden Ethereum?
Socios.com'un yan zincire izin vermesinin on nedeni Ethereum'a dayanıyor
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7.5
The
Socios.com
Platform
Platform
bir bakış:
Bir mimari üzerine
düzey, Socios.com
platform birleştirir
temel bileşenleri
halk arasında
Ethereum blok zinciri
ve bizim iznimiz
blok zinciri. The
platform bir
bunlar arasında köprü
iki zincir.
Chiliz ERC20 tokenleri, ana Ethereum zincirinin bir parçasıdır ve
hayranların finansmanı ve çekilmesinden gelen işlemlerle ilişkili
platformdan ve hizmet ve değişim ücretlerinin bir araya getirilmesi
(ortak kuruluşlar için para kazanma). $ CHZ Kasası da
Ana Ethereum zincirinde bulunur.
Socios.com'un izin verdiği yan zincir, Taraftar Tokenlarının bulunduğu yerdir
Taraftar Token Teklifleri aracılığıyla taraftarlara dağıtılan ve tahsis edilen veya
Socios.com pazarında borsa yoluyla satın alındı.
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FAN KATILIMI
İŞLEM MODELİ
8.1 Para Kazanma
8.2 Takımlar, ligler ve etkinlikler için gelir
Sayfa 43
Platform
para kazanma
8.1
Düşük servis ücretleri, yüksek
işlem hacimleri
Socios.com platformu,
spor kullanıcı tabanından para kazanmak

ve şarj ederek hayranları destekler
tüm işlemler için mikro ücret
üzerinde tamamlandı. Ancak
oylama ve karar verme eylemi
satın aldıktan sonra hayran olarak
İstedikleri için Taraftar Tokenları
takım, lig ve / veya etkinlik
her zaman özgür ol.
Hepsinden ücret alınacak
aşağıdaki büyük işlem /
Socios'taki ticaret noktaları.
com platformu ya çok
küçük yüzde miktarı
işlemlerin veya bir set olarak
bağlı olarak yüzde ücreti
hizmet türü:
Socios.com pazarı
Ticaret Ücretleri
Gerçekleştirilen tüm P2P işlemleri
Socios.com platformunda
Socios.com pazarı satın alan ve satan hayranlar için
için Taraftar Token sahipliği
belirli takımlar, ligler ve
olaylar tabi olacak
mikro ücret.
Alt Özellik Hizmet Ücretleri
Hepsi sosyal ve rekabetçi
fikirli alt özellikler
Socios.com platformu - dahil
olası eğlence özellikleri
Liderlik Tablosu Ligleri gibi , P2P
Günlük Zorluklar ve Dijital
Varlık Ticareti - konu olacak
kullanıcılar için sağlayıcı ücretlerini belirlemek.
Satın alma ücretleri
& satış ve
platform için
hizmet gücü
the Socios.com
iş modeli
43
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Sayfa 44
gelir
ortaklar için akışlar
$ CHZ- üzerinde
powered Socios.com
platform
8.2
Platform ortaklarıyla kar payı
Socios.com ile bağlantı kuran tüm takım, lig ve etkinlik kuruluşları
platformu ve kendilerini paylaşılan Socios'larında 'listelenmiş'.
com marketplace, mikro ücret gelirinin bir yüzdesini toplayacak

kullanıcılarımız bu ortağın Taraftar Tokenlarını alıp sattıkça oluşturulur.
Ayrıca, listeleme sırasında, Taraftar Tokenları Socios'ta yayınlandıkça.
com platformu ve hayranlar tarafından satın alındı, bu ilk paranın çoğunluğu
akını doğrudan ilişkili oldukları ortaklara gider
ile.
Socios.com platformu sadece ödeme yapan ekiplere bağlı değil,
bireysel hayranlarını güçlendirmek için ligler veya etkinlik organizatörleri
üsler ve bunları platform ortamımıza getirmek; yerleştirir
onları sürdürülebilir bir Taraftar Etkileşimi İşlem Modeli içinde
- hayran katılımını teşvik eden bir pazarlama olarak takip edilmeyen yerlerde
taktik, ancak doğrudan iş modelinin bir parçası olarak.
Ne zaman hayranlar
ticaret Oyları: Takımlar,
ligler, etkinlikler ve
oyunlar gelir getirir
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9.1
Socios.com
Socios.com, spor için tokenize edilmiş bir taraftar oylama platformudur
ve esporlar
Socios.com, herhangi bir spor veya espor için anahtar teslimi bir çözümdür
özel bir Taraftar Simgesi aracılığıyla hayran kitlesinden para kazanma
Taraftarların takım markalı Taraftar Tokenlarına erişimini sağlayan (FTO) teklifi
oy hakları ve VIP düzeyinde kulüp ödüllerine erişim ile birlikte gelen
ve katılım fırsatları.
Bu ön plana ek olarak, Socios.com sürdürülebilir bir
Bir takımın hayranları platformu kullanmak için pasif gelir kaynağı
karar alma güçlerini kullanırlar, 'sahiplenilebilir' VIP ile bağlantı kurarlar
çeşitli markalı Taraftar Tokenlarını geri alıp satabilir ve
kendi aralarında.
Socios.com
pazar yeri
ve hayran liderliğindeki ekip
etki merkezi
Fan ile ilgili img
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9.1
Socios.com
Takımlar dinler, Taraftarlar seçer - Önerimiz:
Socios.com platformundaki markalı Taraftar Tokenları, hayranların
takım konularında oy kullanma lisansı. Takımlar hangi hayranları seçer
karar verir ve hayranlar sorduklarında duyacakları kişidir.
Çapraz sporlar, paylaşılan bir Taraftar Token oluşturma tutkusu
ekonomi:
Socios.com, futboldan 50'den fazla takımı kurmayı planlıyor ve
esporlar ve diğer gelenekseller dahil diğer dikeyler
kriket ve benzeri oyunlar. Merkezi uçlardan biribunu yapmak için hedefler, bu platformun bir

açık, oyunlaştırılmış Taraftar Token ekonomisi.
Vizyonumuz, hem sert "bekarlığa" hitap eden bir platformdur.
takım ”hayranları ve sıradan küresel hayranlar. Hayranların istediği
rehberlik etmek için belirteçli etki haklarından yararlanmak için
tek bir ekip veya birden fazla ekiple etkileşim kurmak
farklı sporlar, Socios.com bunu yapmak için giriş kapınızdır.
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9.1
Lansman sırasında Ortaklar
Paris Saint Germain
Juventus
Ek Ortaklıklar
+
En rekabetçi
başarılı futbol kulübü
Fransız tarihinde. Vardır
daha fazlasının desteği
herhangi birinden daha yerli hayranlar
diğer futbol kulübü, &
en büyüklerinden birine sahiptir
herhangi birinin küresel hayran kitlesi
takım - ne olursa olsun
spor - aynı zamanda.
En popüler
İtalya'da futbol kulübü,
desteğe sahip olmak
yaklaşık% 34'ü
İtalyan futbol taraftarları
yurt içinde. Juventus
ayrıca şundan fazlasını sayar
300 milyon destekçi
dünya çapında, 41 milyon
Avrupa'da ikamet eden.
Socios.com - gerçi
futboldan başlayarak
ilk alanı olarak
ortaklık - irade
diğer kademe bir
futbol takımları da
birinci kademe ekipler olarak
gibi diğer sektörler
esports, Cricket ve
lansmanda olduğu gibi.
Socios.com
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9.2
Chiliz
Blockchain

Yerleşke
Malta'da bir blockchain iş merkezi Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan
Chiliz Blockchain Kampüsü: Yerinde bağlantı
düzenlemenin ön cephesi
Chiliz Blockchain Kampüsü bir hızlandırıcı ve endüstridir
endüstrinin en büyük paydaşlarından bazılarını birbirine bağlayan merkez
Asya ve Avrupa'da, diğer ortaya çıkan blockchain ile birlikte
girişimciler.
Chiliz Blockchain Kampüsü, Malta'da yerinde bulunmaktadır.
2000 metrekareden fazla alan, hizmet vermeye ve desteklemeye adanmıştır.
üyeler. Chiliz ($ CHZ) jetonu ödeme olarak kullanılabilecek
üyelik için yöntem.
"Blockchain Adası" olarak bilinen, Malta - Chiliz'in evi
blockchain kampüsü - hükümetin benimsenmesinde liderdirBlockchain işletmelerini düzenlemek için seviye çerçevesi ve
Avrupa'da bunların temelini oluşturan finansal dinamikler.
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9.2
Chiliz
Blockchain
Yerleşke
Blockchain Kampüs Olanakları: Yerleşik işletmeleri desteklemek için araçlar
Finansman Hızlandırıcıları
Lider blok zinciri
yatırım fonları
düzenli olarak kampüste toplanmak
üyelerin projelerini incelemek için
gayri resmi olarak
daha resmi bir şekilde toplanmak
gözden geçirilecek satış konuşması stili ayarlar
ileriye dönük vurgular
yerinde inkübe edilir.
Ağ Erişimi
Ağ olayları
önde gelen Asya ve AB merkezli
kripto para birimi fonları.
Katılım fırsatları
önde gelen kripto para birimi ile
değişimler. B2B etkinlikleri
ortaya çıkan blockchain için
buluşacak şirketler, paylaşacaklar
fikirler ve işbirliği.
Sıcak Masalar
İle kayan çalışma alanları
diğerleri arasında karşılıklılık
blockchain iş merkezleri
baş harfi ile dünya çapında
ortaklıklar zaten güvence altına alındı
Singapur ve Paris'te. Sıcak
masa müşterileri de sahip olacak
blok zincirine erişim

Küçük kampüs süiti
İK dahil iş araçları,
Halkla İlişkiler ve Hukuk hizmetleri.
Mentorluk Programları
Yerleşik blok zinciri
işletmeler ve temeller
kripto topluluğu
kampüs ile ortak olmak
gelişen ekipler sağlamak için
girişimciler ve mühendisler
yapılandırılmış mentorluk ile
onlara yardım etme fırsatları
ve projeleri gelişiyor.
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9.2
Chiliz
Blockchain
Yerleşke
Müşteri için Mekan Alanları
Etkinlikler
Chiliz blockchain kampüsü
üyelerin erişimi olacak
birinci sınıf açık alanlara
ihtiyaç duyabilecekleri olaylar için
onların adına tutmak
projeler / işletmeler.
2000 m2 Esnek
Çalışma alanı
Chiliz blockchain kampüsü '
tam boyut, yapabilmesini sağlar
agresif uyum sağlamak
büyüme, karşılama
blockchain şirketleri
bulmak için dünya çapında
Avrupa'daki evleri.
Video Prodüksiyon Çözümleri
Anahtar Teslimi - Stüdyo, Mürettebat ve
Düzenleme / Grafik çözümleri
hangi kampüs üyeleri
için videoları gerçekleştirmek için kullanabilir
ICO sahaları ve pazarlaması,
reklamcılık, eğitim veya
iş merkezli içerik.
Protokole Özgü Eğitim
Çok sayıda kuruluş
bugünün ana arkasında
protokoller ortaktır
doğrudan kampüs ile
mühendisleri eğitmek ve
girişimciler benzer
en iyi uygulamalar ve optimum
proje geliştirme ve

uygulama yolları
teknolojileri.
Blockchain Kampüs Olanakları: Yerleşik işletmeleri desteklemek için araçlar
(devam etti)
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10 EKİP, DANIŞMA &
HİSSEDARLAR
10.1 Takım
10.2 Köşe taşları
10.3 Danışma
10.4 Hissedarlar
Sayfa 52
10.1
Liderlik
Alexandre Dreyfus
Baş yönetici
22 yıllık tecrübe
dijitalde seri girişimci
uzay inşası ve olgunlaşan teknoloji
işletmeler. Öncü webtabanlı interaktif turizm rehberleri
1990'ların sonunda Webcity ile,
Winamax'ın kurucu ortağı (
en büyük Fransız çevrimiçi poker
odası) & Gerdanlık. Başarılı
iş çıkışları satın almayı içerir
Carrefour ile Webcity'nin - daha sonra
bir rakiple birleşmek
hizmet & Yelp'e satıldı &
teknoloji platformu satışı
Chilipoker'ı Bally'ye desteklemek
Teknolojiler (şimdi Bilimsel
Oyunlar). Mediarex kuruldu
Eğlence ve edinilmiş
Global Poker Endeksi ve
2013 yılında Hendon Mob.
Thibaut Pelletier
teknolojiden Sorumlu Başkan
13 yıllık deneyim
uygulama ve platform geliştirme
oyun ve dijital medya için.
Gelişmiş teknoloji harikası
iGaming platformu
Fransa (spor, bahis ve poker)
gerçek parayla kumar oynamayı yönetmek için
çevrimiçi operatörler
yüzlerce oyun ve düzinelerce
için B2C ödeme çözümleri
CTO'su olarak 240 binden fazla global kullanıcı
Chiligaming. Bu platformu kullandı

büyük kumara güç vermek
ABD'deki operatörler (Mohegan,
Stratosphere), düzenlenmiş ABD'de
pazarlar (NJ) ve Carnival Cruise'da
gemi Bally Technologies'de iken.
Lider B2C platform geliştirme çözümler
önde gelen düzenlenmiş bir Piyango için &
Danimarka'daki Casino Operatörü
Uygulama Geliştirme Direktörü
Bilimsel Oyunlar.
Max Rabinovitch
Baş Strateji Sorumlusu
10 yıllık deneyim
yaratıcı yön ve stratejik
dijital alanda danışmanlık.
Kurumsal müşterileri getirmeye yardımcı oldu
USPCC (Bisiklet Markası) &
Morton Salt cep telefonuna
ComboApp'de CD olarak arena;
yönlendirilmiş içerik ve platform
yeni başlayan müşteriler için strateji
New Coast Ventures. Üretilmiş
ticari kavramlar
müşteriler için üretime geçme
Ünlü Ayakkabılar dahil,
McDonald's (NA), Nestle ve Sony
(PlayStation) serbest çalışan olarak
MadHat ile danışman
Yaratıcı ve ortaklar. Başlı
lig / oyun organizasyonu
GPL'nin 1. sezonu için.
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10.1
Takım
Fiobian Manicolo
Finans Direktörü
Emma Diskin
Pazarlama Şefi ve
İletişim Görevlisi
Jade Cruickshank
Baş Halk Görevlisi
Chiliz ekibi ve bağlı kuruluşları
tam çoklu
milli kreatif ekip,
geliştiriciler ve oyun
sektör profesyonelleri getirecek
Chiliz projesi ve Socios.
kavramdan com platformu
ve Özel Yerleştirme
işlevsel yapılandırmaya. bizim
şu anki takımın yılı var
birlikte çalışma deneyimi

ve şirket tahminleri
Ekibine 20'den fazla yetenek eklemesi
uzman sağlamak için 2018'de
her alan için kapsama alanı
yeni blockchain tabanlı
çevre.
Magnus Linder
Ortaklıklar Başkanı &
İş Geliştirme
Dorianne Spiteri
Hukuk ve Uyumluluk Başkanı
Beatrice Collet
Genel müdür ,
Chiliz Blockchain Kampüsü
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Ceyuan Ventures
Gelişmekte olan teknolojileri keşfetmeye odaklanan üst düzey bir risk sermayesi şirketi.
Ceyuan Ventures, OKex'te erken bir yatırımcıydı ve aktif olarak çalışmaya devam ediyor.
yerleşik blok zinciri projelerini finanse etmeye ve ilerletmeye yardımcı olun. Şirket
Bo Feng tarafından kuruldu.
Tamam Blockchain Capital
Dünyanın önde gelen ülkelerinden OKex'in blockchain danışmanlığı ve teknoloji destek kolu
önde gelen kripto para birimi borsaları. OK Blockchain Capital yardıma odaklanıyor
kendi alanlarında gelecek vaat eden girişimler, operasyonel sağlarken, sermayeye ihtiyaç duyar.
ve pazarlama rehberliği ve değişim platformlarına erişim.
10.2
Köşe taşları
Binance
Binance, uluslararası bir kripto para birimi değişim platformudur ve en büyüğü
dünyadaki ticaret hacmine göre türünün. Bir borsadan daha fazlası gibi davranmak
etkinleştirici, Binance aktif olarak düzenlenmiş kripto para birimi değişimini teşvik etmek için
çalışıyor
ve küresel pazarlarda benimsenmesi ve yeni çıkan projeleri desteklemesi.
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10.2
Danışma
Danışma Kurulumuz
şirketi destekliyor
iki önemli alanda:
Token yardımcı programının benimsenmesi ve
platform büyümesi. Bu
sporun beyin güveni ve
oyun alanı uzmanlığı,
endüstri ağları ve
pazarlama gücü yardımcı olur
için ortaklık geliştirme
Socios.com ve Chiliz Jetonu
tarafsız kullanım olarak benimseme

para birimi.
Gil Rotem
Eski Oyun COO'su, Bet365
Eski yönetim kurulu üyesi ve parçası
dünya için liderlik ekibi
en büyük çevrimiçi spor kitabı.
Sam Li
Başkan, Stratejik Ortaklıklar,
Sina Sports
Eski Ortak Başkan Yardımcısı
NBA ve yurtiçi için mevcut liderlik
ve uluslararası spor içeriği
Çin'in en büyüğü için satın alma
çevrimiçi medya portalı.
B
kullanışlılık
Mickey Kim
Direktör, Google
Google'da Direktör ve aktif
MBA ile Melek Yatırımcı
Berkeley.
Tarquin Henderson
Eski Başkan, EMEA Gaming
Satış, Facebook
iGaming endüstrisi emektarı ve uzmanı
sosyal oyun pazarlamasında; eski
888 Holdings & CMO şirketinde executive
BetClic Everest Group.
Morten Pedersen Tonnesen
CEO, Ve Global
Pazarlama çözümleri yenilikçi
& eski Grup Başkanı
Pazarlama, PokerStars.
Dr. Christian Mueller
Direktör, İş Geliştirme, Ön
Spor Dalları
İş geliştirme başkanı
Avrupa'nın önde gelen sporlarından biri
pazarlama ajansları.
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10.3
Ludovic Bodin
Kurucu Ortak, French Tech
(Pekin)
Oyunda seri girişimci
ve teknoloji ve yaratıcısı
çoklu FPS oyunları.
Thomas Winter
Başkan Yardımcısı, Golden Nugget Interactive
Kıdemli yönetici
iGaming alanı ve eski CEO
BetClic.

Matthieu Pigasse
Global M&A Başkanı, Lazard
Banka
Lazard France CEO'su,
önde gelen yatırım bankacısı ve
medya sahibi.
Danışma
B
kullanışlılık
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10.3
Danışma
ElkY
Poker Simgesi, Espor Yıldızı
Dünyaca ünlü Poker profesyoneli
ömür boyu kazançta 13,5 milyon doların üzerinde
ve eski StarCraft fenomeni.
Bertrand olarak da bilinir
Grospellier.
Anomali
YouTube Etkileyici
2'den fazla yayıncıyı destekler
milyon YouTube ve 900 binin üzerinde
Twitch takipçileri. Ortak Sahibi
popüler bir CS: GO skin ticareti
site.
Dr DisRespect
Twitch Simgesi
2+ Milyon ile FPS efsanesi
Twitch takipçileri ve iki kez
Ardışık Gişe Rekortmeni
Video Oyunu Şampiyonu (1993 ve
1994)
Wouter Sleijffers
CEO, Fnatic
Dünyanın lideri
en popüler ve rekabetçi
başarılı e-spor takımları,
Formers Başkan Yardımcısı, Pazarlama
Hizmetler, Skrill.
Nicolas Maurer
Sahibi ve CEO'su, Team Vitality
Girişimci, kurucu esports
içindeki en popüler takımın
Fransa; içine yerleştirmek
AB LCS.
Guillaume Patry
StarCraft Dünya Şampiyonu
İkonik eski StarCraft Pro
"Grrrr ..." takma adı altında, Dünya
1999'da şampiyon ve
erken dönemde Kore'nin en iyi oyuncuları

2000'ler.
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10.3
Hong "YellOw" Jin-Ho
Kore TV Kişiliği,
StarCraft Simgesi
Asya'daki popüler StarCraft profesyoneli:
2000'lerin ortasından sonuna; oldu
ulusal bir TV kişiliği ve LoL
Kore'de koçunun ardından
emeklilik.
Danışma
E
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10.4
Hissedarlar
Xavier Niel
Telecommunications Tycoon
Fransız telekom kralı, çoğunluk
Hissedarı Free, Monaco
Telekom, Eir Telekom ve sahibi
Le Monde.
John Gleasure
Kurucu, Yönetim Kurulu Üyesi,
Grup Gerçekleştir
Mevcut Baş Ticari
DAZN memuru, namı diğer
Sports'un 'Netflix'i.
Hissedarlarımız temsil eder
farklı bir kesiti
iş ve yatırım
liderler, üst düzey Asyalı
risk sermayedarları ve
medya ve spor analizi
liderler birinci sınıf ekliyor
iş stratejisi değeri
ek olarak şirket
finansal desteğe ve
güvenlik.
Dr Stanley Choi
Risk Kapitalisti
Dr Choi, H&S ile birlikte
Finans Grubu lider

odaklanmış finansal araç
Halka arzlar ve oyun işlemleri.
Ceyuan Ventures
Girişim sermayesi firması
Üst düzey Pekin Temelli Girişim
Sermaye şirketi ve erken yatırımcı
OKEx değişimine.
Bo Feng tarafından kuruldu (resimde,
üst).
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11 ÇOCUK KARA
SATIŞ (CHZ $)
11.1 Dağıtım
11.2 Finansman tahsisi
11.3 Proje Simgesi Oluşturma Etkinliği
Sayfa 61
11.1
Chiliz Jetonu
Dağıtım
Gruba Göre Chiliz Tahsisi
Danışma
Yazı tahtası
%3
Takım
%5
Tohum
Yatırımcılar
% 7.5
Özel
Yerleştirme
% 34,5
Kullanıcı tabanı
Rezerve et
% 20
Pazarlama
Operasyonlar
% 15
Stratejik
Alımlar
% 15
* Userbase Reserve'e 3 jeton eklenmesi, off-set kesirli olarak hesaba katılır
diğer kullanıcılara / taraflara tahsisler.
Total Chiliz basılacak
(CHZ) 8.888.888.888
Özel Ön Satış ve Özel Yerleştirme Sabit Kapak
( ARTIK KAPALI )
(CHZ) 3.066.666.666
Chiliz, Takım + Tohum Yatırımcılarına ihraç edildi
(CHZ) 1.111.111.110
Chiliz, Danışma Kurulu'na verildi

($ CHZ) 266.666.666
Userbase Rezervi
(CHZ) 1.777.777.780 *
Pazarlama İşlemleri
(CHZ) 1.333.333.333
Stratejik Alımlar
(CHZ) 1.333.333.333
11 Chiliz Kalabalık İndirimi (CHZ $)
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11.2
Ön Satış &
Satış Finansmanı
Tahsis*
Faaliyet giderleri
% 58
Fonların çoğu
İhraççıdan geçti
geliştirmek için bir bağlı kuruluşa
Socios.com platformu, güvenli
ortaklıklar ve gerçekleştirmek
platformun dijital altyapısı.
Kullanıcı Edinme
% 20
Fonlar elde etmek için kullanılacak
Socios.com için yeni kullanıcılar
platform ve katılımı artırın
oylama araçlarında, P2P kullanıcısı
deneyimler ve pazar yeri.
Kurumsal Yapılanma
% 10
Fonlar sağlamak için kullanılacaktır
Socios.com platformunun
tamamen bağımsızdır
operasyonlar ve sahip
stratejik büyüme özgürlüğü
kendi şartları.
Ekosistem Desteği
%7
İhraççı yatırım yapacak
Malta'nın gelişmekte olan blok zinciri
ekosistem, değerli geliştirme
yardım etmek için ortaklıklar
şirket ve paydaşları
biz büyüdükçe.
* Yalnızca net katkı gelirinin tahsisini gösterir.
Güvenlik ve Hukuk
%5
Fonlar zamanında denetimler sağlayacaktır
Chiliz için, Socios.com için
platform güvenliği ve sağlamak
platformun yasallığı
AB'de ve hepsinde operasyon
diğer ilgili küresel pazarlar.
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11.3
Chiliz
proje
Jeton
Nesil
Etkinlik
Chiliz'in Token Oluşturma Etkinliği gerçekleştirildi
Yalnızca Özel Yerleştirme yoluyla ve 2018'de tamamlandı
bizim sert başlığımız ulaştı . Artık değiliz
Para toplama önlemlerini takip etmek, bunun yerine odaklanmak
tahakkuk eden kaynaklardan yararlanma çabalarımız
Chiliz / Socios.com vizyonunu gerçekleştirmek.
Chiliz veya bizim ile ilgileniyorsanız
Bir iş geliştirmede Socios.com girişimi veya
ortaklık kapsamı - veya sadece sorularınız varsa
bizim için - lütfen iletişime geçin: contact@Chiliz.com
11 Chiliz Kalabalık İndirimi (CHZ $)
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12 İLETİŞİM
12.1 Temas Noktaları
Sayfa 65
Ofisler
12.1
Malta
HX Entertainment Ltd
Doğu 14, Seviye 7
Tas-Sliema Caddesi
Gzira, GZR 1639
Malta
Telegram kanalı: t.me/Chiliz_io CEO: alex@Chiliz.com Whatsapp: +356 99 99 78
78 WeChat : alexdreyfus
KakaoTalk: adreyfus
Çin
Mediarex Pekin Sporları ve
Culture Ltd
D2 # 50901,
Galaxy SOHO
Chaoyangmennei Caddesi
Pekin
Mediarex'i GPL aracılığıyla bulun
Chiliz'i bulun
discord.me/gpl
facebook.com/gplgaming
twitter.com/gpl
twitter.com/Chiliz
medium.com/Chiliz
12 İletişim
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Teknik Rapor düzenleme geçmişi
V1.01 7 Şubat 2018
V1.02 9 Şubat 2018
V1.03 13 Şubat 2018
V1.04 16 Şubat 2018
V1.05 20 Şubat 2018
V1.06 22 Şubat 2018
V1.07 23 Şubat 2018
V1.08 27 Şubat 2018
V1.09 2 Mart 2018
V1.1 6 Mart 2018
V1.2 7 Mart 2018
V1.21 7 Mart 2018
V1.22 12 Mart 2018
V1.23 15 Mart 2018
V1.24 16 Mart 2018
V1.25 26 Mart 2018
V1.26 6 Nisan 2018
V1.27 17 Nisan 2018
V1.28 23 Nisan 2018
V1.29 4 Mayıs 2018
V1.30 29 Mayıs 2018
V1.31 8 Haziran 2018 - Posta Token Satışı
V1.32 8 Haziran 2018
V1.33 26 Haziran 2018
V1.34 7 Ağustos 2018
V2.1 15 Ekim 2018
V2.2 6 Kasım 2018
V2.3 13 Kasım 2018
V2.0 11 Ekim 2018
V1.00 8 Ocak 2018

