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CÂU LẠC BỘ Ô TÔ QUỐC TẾ LÀ GÌ? 

    

THÀNH TỰU CỦA CHÚNG TÔI 

Hệ thống thanh toán 

Hoàn tiền trong 

Cửa hàng ngoại tuyến ở  

Nga và các nước CIS 
 

Với hơn 

Giảm giá 

12 000+ 

Tốt 

Và dịch vụ 

5  BLN 

12 000+ 

Đối tác  

Thành phố 

Nga 

Thành phố  
khác 

250 
  
& 

  
35 

Hoàn tiền trong  

Cửa hàng online 

700+  

Việc hoàn lại tiền 

Chỉ có hệ thống thanh 

Toán riêng  

1  

Dịch vụ hoàn tiền 

+  

+  

Đối tác mạng 
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HỆ THỐNG THANH TOÁN 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC 

kết nối giới thiệu và nhận được khoản 

hoàn lại tiền khi mua hàng; 

mô hình kinh doanh sẵn sàng mà không 

đòi hỏi đầu tư tài chính đáng kể; 

thu hút các doanh nghiệp thương mại 
và nhận được lãi từ doanh thu của họ; 

hệ thống giới thiệu nhiều cấp với 
cấp phân bổ dự phòng 9  
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thanh toán cho tất cả các loại hàng - 

Hóa và dịch vụ thông qua một   

Ví điện tử 

Sử dụng sự hợp tác của thẻ đồng thương   

Hiệu với Alfa-Bank  
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LÀM THẾ NÀO NÓ HOẠT ĐỘNG 

TẠI SAO LẠI LÀ BLOCKCHAIN?  

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI 

Thanh toán bằng nội tệ - 

cho các dịch vụ và hàng hóa - 

 

nạp tiền vào tài khoản nội bộ 

của bạn theo bất kỳ cách nào  

 thuận tiện 

Gửi các liên kết giới thiệu đến bạn của bạn 

và nhận được một phần trăm hoàn lại tiền 

mỗi lần mua hàng họ thực hiện 

Đăng ký trong hệ thống và được truy cập vào tất cả 

giảm giá hợp lệ, khuyến mãi và hoàn trả 

cung cấp / đăng ký là miễn phí 

phân cấp máy chủ; hệ thống kỹ thuật số độc lập; 

an ninh theo quan điểm pháp lý; dễ dàng và thuận tiện với AutoUnit 

chuyển đổi ở bất kỳ quốc gia nào 

của thế giới bằng tiền tệ; chống lại các cuộc tấn công của hacker. 
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      PHÁT HÀNH & PHÂN PHỐI TOKENS 

 

Token Holders trao đổi AutoTokens thành nền tảng internal 

tiền tệ AutoUnit và có thể trả tiền  

$50 000 000 

 

$16 000 000 $5 000 000 $29 000 000 

Marketing Nền tảng công nghệ phát triển Phát triển hệ thống thanh toán. 
     

Thành lập một ngân hàng (NSCA) và  
mở chi nhánh tại các quốc gia khác 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   TOKEN = $  1  

các dịch vụ và hàng hóa có giảm giá 

trên nền tảng. AutoUnit cũng có thể được mua 

và bán trên thị trường giao dịch. 

60,187,847.07 12,897,395.8 

4,299,131.933  

8,598,263.867  

0.7 0.15 0.1  

0.05  

Bán Bounty Nhóm 

Cố vấn 85,982,639   AutoTokens sẽ được phát hành 



 

Lộ Trình 
2014 Khởi chạy dự án 
1.500 đối tác, 10 văn phòng, 250 nhà cung cấp 

Q4 2015 
52 văn phòng, 94 thành phố, 1.400 nhà cung cấp, 40 cửa hàng trên mạng. Ứng dụng di động 
cho đối tác. 

Q1 2016 
105 văn phòng, 180 thành phố, 8.000 nhà cung cấp, 60 cửa hàng trên mạng. 2.500 thẻ công 
đoàn hợp nhất giảm giá 

Q2 2017 
Phí bồi hoàn dịch vụ di động của công ty cho các chi nhánh. Đăng ký miễn phí cho người 
dùng trên trang web 

Q4 2017 
600 cửa hàng trực tuyến, 600.000 người sử dụng. Hợp đồng với Liên minh Công đoàn. Tự 
động khởi động ứng dụng AutoBoNus 

Q1 2018 
IAC ứng dụng di động bằng tiếng Anh. Ví điện thoại AutoToken và AutoUnit nội bộ được kết 
nối với hệ thống thanh toán cryptocurrency. Tăng trưởng địa lý 

25 Tháng 2, 2018 
Sự bắt đầu bán trước của AutoToken 

Q2 2018 
Mở rộng các lựa chọn thanh toán với các quỹ nội bộ lên đến 500 loại hình thanh toán. Máy 
chủ hiện đại hóa. Chiến dịch SMM khổng lồ 

Q3 2018 
Mở rộng các lựa chọn thanh toán bằng các quỹ nội bộ lên đến 1.000 loại hình thanh toán. 
Tìm kiếm kênh cho các chi nhánh, tìm kiếm thông minh, 3 triệu người dùng 

Q4 2018 
Tích hợp hệ thống thanh toán Autobonus. Tìm kiếm trực tuyến các nhà cung cấp thông qua 
vị trí địa lý. Tối ưu hóa máy chủ. 5 triệu người dùng 

Q1 2019 
Lồng ghép hệ thống thanh toán Autobon với doanh nghiệp. Thanh toán không tiếp xúc cho 
Android. Thiết lập ngân hàng NSCA.NSCA sáng tạo. 8 triệu người dùng 

Q2 2019 
thiết lập các chức năng, các khoản thanh toán cryptocurrency trong nền tảng. 10 triệu người 
dùng 

Q3 2019 
Tiền mặt trong 650 cửa hàng trực tuyến quốc tế. 15 triệu người dùng 

Q4 2019 
Mở chi nhánh hệ thống thanh toán tại 10 quốc gia. 20.000.000 người dùng 
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NHÓM  

Valery Schelkonogov 

IAC Chủ tịch Công ty 

Evgeny Schelkonogov 

Chủ tịch IAC 

Maksim Nazin 
Trưởng phòng Phát triển Khu 

vực của IAC  

Maksim Levashov 

Chuyên gia Marketing trên Internet 

Timur Akhmedjanov 

I-Link Giám đốc điều hành 
Cơ quan Sáng kiến Chiến  

lược và chuyên gia Cyber Nga 

Nikita Nikitin  
IAC Phó Chủ tịch 

Sergey Zaycev  
Trưởng phòng Phát triển Hệ thống Giảm 

giá của IAC  

Pavel Eliseev  
Chuyên gia marketing 

Sergey Sukhanov  
Nhà phát triển Blockchain, Tổ chức WorldSkill 

Quốc tế Cơ quan Sáng kiến Chiến lược 

và chuyên gia về Cyber Nga 

Anastasia Khranilova 

Trưởng đại học IAC University 

 

Yuri Kolpakov 

Trưởng phòng Học viện Chăm sóc sắc đẹp  

IAC 

Roman Maizenger 

Trưởng phòng pháp chế IAC 
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CỐ VẤN  

Richard Dilendorf  
Sáng tạo của công ty khai thác mạng Bitclub 

Trưởng phòng Đầu tư KTC 


