نادي اوتو الدولي

وحدة اوتو

ورقة العمل مصغرة

2018

ماهو نادي اوتو
العالمي؟
نظام دفع
+
خدمة استرداد االموال
+
شبكة شراكة

انجازاتنا
استرداد االموال فً اكثر من
استرداد االموال فً اكثر من

700+
مخزن متصل باالنترنت

12 000+
مخزن غٌر متصل باالنترنت
فً روسٌا و
رابطة الدول المستقلة

1
خدمة استرداد االموال
الوجٌدة التً تمتلك نظام دفع
خاص بها

شركاء فً

250 & 35
مدن
روسٌة

دول
اخرى
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اكثر من

12 000+
خصومات

5مليار
سلع
وخدمات

نظام الدفع:

مدفوعات لجمٌع انواع التجار
والخدمات بواسطة المحفظة
;الرقمٌة الداخلٌة

استخدام العالمة التجارٌة المشتركة

بالتعاو ن مع بنك الفا

برنامج الشريك
ربط االحاالت واستالم
االموال المستردة لمشترٌاتهم
جذب المؤسسات التجارٌة
واستالمفوائد من استثماراتها
نموذج العمل جاهز حٌث الٌحتاج

الى استثمارات مالٌة كبٌرة
نظام توصٌة متعدد المستوٌات مع
 9مستوٌات توزٌع للمستحقات
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وجدة اوتو

كيفية العمل؟
ارسل روابط االحالة الصدقائك
واحصل على نسبة من استرداد االموال
على كل شراء ٌقومون به

سجل فً النظام واحصل على مٌزة الوصول الى جمٌع عروض
الخصومات ،التروٌجات،واسترداد االموال الصحٌحة
 /التسجٌل مجان

اعد شجن حسابك الداخلً
باي طرٌقة
مناسبة

الدفع بالعملة المحلٌة
للسلع
والخدمات

لماذا البلوكشين؟
نظام رقمً مستقل

الخوادم المركزٌة

امن من وجهة نظر القانون

تحوٌل وحدة اوتو سهل ومرٌح
فً اي دولة من العالم
والى اي عملة

مقاوم لهجمات القراصنة

شركائنا:
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وحدة اوتو

خارطة الطريق
4102
إطالق المشروع
 1000شرٌك .فتح  10مكاتب 250 .مزود
فً الشبكه..

Q4 2015
تم فتح  52مكتبا .توفٌر تخفٌضات فً  94مدٌنه 1000.مزود

الربع االول 2016

و 40متجرا على االنترنت فً الشبكة  ..إطالق تطبٌق المحمول
للشركاء .اتفاقٌة الشراكة األولى مع نقابات الوكاالت الحكومٌة

الربع الثاني2016
اتفاقات الشراكة مع نقابات الوكاالت الحكومٌة فً

ذى فرح  105يكرة .ذمذٌى خصوياخ فً 180
يذٌُح  8000 ..يضود و  60يرجشا ػثش
اإلَرشَد فً انشثكح  ..إصذاس  2500تطالح
 ..خصى اذحادٌه راخ ػاليح ذجاسٌح يشرشكح

..

نوفوسٌبٌرسك منطقة ،كٌمٌروفو ،منطقة كراسنوٌارسك.

الربع الثالث2016
الربع الرابع2016
إطالق مشروع نادي الشخصٌات الهامه  ..االستثمارات..
العقارات فً سوتشً وكراسنودار.

اذفالٍاخ انششاكح يغ اذحاد يُطمح ساَد
تطشسثشؽ ويُطمح نٍٍُُغشاد  ،واذحاداخ
انرؼهٍى انؼاو فً يُطمح كشاسُوٌاسسك

..

الربع االول 2017

الربع الثاني2017

افتتاح أكادٌمٌة الصحة والجمال..

االتصال مع شركات االتصاالت األكثر شعبٌة الروسٌة بٌالٌن،
مٌجافون. -تسجٌل المستخدمٌن مفتوح .أول ورشة عمل تدرٌبٌة
ل"  IACسٌاسات معلومات االتحادات".

الربع الثالث2017

الربع الرابع2017
أكثر من  000000متجرمتصل على االنترنت  ،وأكثر من 00000

فرح انرسجٍم فً ذطثٍك انًحًول
نهًسرخذيٍٍ .ذروفش خذيح جذٌذج "االذصاالخ
"انًرُمهح نهششكاخ يغ اسرشداد انُمود

مع االتحادات ،وتطوٌر نظام للدفع مع الرصٌد الداخلً  ..المنصة تقدم

الربع االول 2018

من الشركاء .أكثر من ،000000مستخدم مسجل  ..اتفاقٌات الشراكة
أكثر من م  20..000من السلع والخدمات..

25يناير2018
بدء مرحلة ماقبل البٌع لرمز اوتوتوكٌن..

إطالق انصفحاخ انًمصودج انًُفصهح انخاصح تًشاسٌغIAC.
إػادج ذوصٌغ يٍضاٍَح انرسوٌك تٍغ انشيض
إطالق ذطثٍك انًوتاٌم  . IAC.نهًسرخذيٍٍ انُاطمٍٍ تانهغح اإلَجهٍضٌح
تاالضافه انى يرجش انرطثٍماخ وجوجم تالي.
االذصال تًحافظ انًسرخذيٍٍ انزٌٍ لايوا تششاء اوذوذوكٍٍ واوذوٌوٍَد
انى انُظاو الجم يذفوػاخ انؼًالخ انشلًٍه الجم انسهغ وانخذياخ فً
االذحاد انشوسً .ذًذٌذ خٍاساخ انذفغ فً تهذاٌ يخرهفح
.تاسرخذاو أيوال داخهٍح (حرى َ 200وع يٍ انًذفوػاخ)

الربع الثالث2018
اكتساب العمالء الجل الشركاء ،إطالق بحث ذكً .زٌادة عدد
المستخدمٌن حتى . 3000000.زٌادة خٌارات الدفع فً البلدان
األخرى ،وكذلك روسٌا وبلدان رابطة الدول المستقلة باستخدام

الربع الثاني 2018

الرصٌد الداخلً ل 1000نوع من المدفوعات.

الربع االول2019
إطالق الدفع الذكً من خالل تطبٌق اندروٌد  ..التحدٌث الكامل
لسوق ساوباولو من أجل أن ٌعمل مع المشارٌع الداخلٌه .فتح بنك
 ،NSCAتنفٌذ نظام للدفع مع الرصٌد الداخلً للمستخدم عن
طرٌق اوتوبونص .أكثر من 20000من السلع والخدمات .زٌادة

َفٍز خٍاساخ انذفغ نهسهغ وانخذياخ حول انؼانى تاسرخذاو
انؼًهه انشلًٍه اوذوٌوٍَد.ذحذٌث لُاج انٍوذٍوب.
ذصوٌش فٍذٌو جذٌذ .إطالق ذطثٍك انجوال اوذوتوَص
نهًسرخذيٍٍ انًرحذثٍٍ تانهغح اإلَجهٍضٌح ،
االطالق ػهى اتسروسوجوجم تالي.
ذًذٌذ خٍاساخ انذفغ تاسرخذاو انشصٍذ انذاخهً (حرى 500
َوع يٍ أَواع انذفغ) .ذشلٍاخ انخادو  ..حًهح ذسوٌك
وسائم اإلػالو االجرًاػٍح انضخًح

عدد المستخدمٌن ٌصل إلى  8مالٌٌن  ..المدفوعات الذكٌه ل
اندروٌد  /افتتاح بنك  000000000، NSCA.مستخدم.

الربع الثالث2019
إطالق منصة جدٌدة استرداد نقدي جدٌده لتوصٌل المتاجر
على االنترنت فً جمٌع أنحاء العالم  ..استرداد النقود فً
 650متجر دولً على االنترنت 1000000000 ..
مستخدم.

الربع الرابع 2018
ذحسٍٍ يولغ انوٌة وانرطثٍك انًحًول  /إصذاساخ انهغح اإلَجهٍضٌح .. /
إطالق انُظاو نهثحث انرهمائً ػٍ انًضودٌٍ تاسرخذاو ذحذٌذ انًولغ
انجغشافً  ..ذشلٍاخ انخادو .ذًذٌذ خٍاساخ انذفغ فً تهذاٌ يخرهفح تاسرخذاو
انشصٍذ انذاخهً (حرى َ 10،000وع يٍ انًذفوػاخ) 5 .يالٌٍٍ يسرخذو
فً انُظاو  ..ذُفٍز انًذفوػاخ انُمذٌح يٍ خالل اوذوتوَص

الربع الثاني 2019
. 2019:إطالق انذفغ انزكً يٍ خالل ذطثٍك iOS
ذوسٍغ لذساخ خذيح انذفغ نرضًٍٍ انًذفوػاخ تانؼًالخ
انشلًٍه ذًذٌذ ػًهٍاخ انذفغ نهذفغ فً تهذاٌ يخرهفح تاسرخذاو
انشصٍذ انذاخهً(حرى َ 20،000وع يٍ انذفؼاخ).
 10000000يسرخذو

الربع الرابع 2019
فرح فشوع َظاو انذفغ فً 10
دول فً انؼانى  20,000,00 ..يسرخذو.
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وحذج اوذو

اصدارو توزيع العملة الرمزية
 0عملة رمزية=  0دوالر

حاملً العمل الرمزٌة ٌتبادلوا العمل الرمزٌة اوتو بالعمل الداخلٌة فً المنصة
وحدة اوتو وٌمكنهم الدفع للخدمات والسلع مع خصومات على المنصة.
وحدة اوتوٌمكن اضا شرائها وبٌعها فً اسواق البورصة

0.05
عملة رمزية سيتم اصدارها 85,982,639

المستشارٌن
4,299,131.933

0.1

0.15

0.7

الفرٌق

المكافئة

البٌع

8,598,263.867

12,897,395.8

60,187,847.07

الخصومات

توزيع االموال

$50 000 000
$29 000 000
تطوٌر نطام الدفع

$5 000 000
التطوٌر الفنً للمنصة

انشاء بنك ) (NSCAوفتح
فروع له فً دول اخرى
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$16 000 000
التسوٌق

الفريق

نيكيتا نيكيتين

شايفجيني شيلكنجوف

فاليري شيلكنجوف

نائب الرئٌس IAC

رئٌس IAC

رئٌس شركة IAC

سيرجيري زايسيف

ماكسيم نازم

اناستاسيا كرانيلوفا

مدٌر قسم تطوٌر نظام الخصم IAC

المدٌر االقلٌمً لتطوٌر IAC

مدٌرة المؤسسة الجامعٌة IAC

بافيل اليسيف

ماكسيم ليفاشوف

اخصائً تسوٌق

اخصائً التسوٌق عبر االنترنت

يوري كولباكوف
مدٌر اكادٌمٌة الصحة والجمال IAC
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سيرجري سوخانوف

تيمور احمدخانوف

رومان مازنجر

مطور بلوكشٌن،المهارات الدولٌة العالمٌة

الرئٌس التنفٌذي ل I-LINK
،المهارات الدولٌة العالمٌة ،وكالة المبادرات
االستراتٌجٌة،
وخبٌر فً االمن السٌبرانً الروسً

مدٌر الشؤؤن القانونٌة IAC

وكالة المبادرات االستراتٌجٌة
وخبٌر فً االمن السٌبرانً الروسً
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المستشارين

ريتشارد ديليندورف
مؤسس شركة شبكة التعدٌن بٌت كلب
،مدٌر كً تً سً االستثمارٌة
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