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THUẬT NGỮ
Liên kết — một khách hàng của đối tác IAC .
Chương trình liên kết — một hình thức hợp tác kinh doanh giữa các đơn vị
thành viên và các thành viên trong việc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ trên
nền tảng IAC. Chương trình cho phép các đối tác giảm chi phí thu hút người mua
cuối cùng.
Autobonus — - một ứng dụng di động cho các công ty đã ký kết một mối quan hệ
hợp tác với IAC và cho khách hàng của họ .. Ứng dụng là một công cụ thuận tiện
và hiệu quả để thu hút khách hàng mới và khách hàng trung thành.
AutoToken — một token mà nếu mua giảm giá AutoUnit nó tương đương với 1 $ ..

AutoUnit chứng chỉ blockchain để mua hàng hoá và dịch vụ đặt trên nền tảng IAC
và được cung cấp bởi các doanh nghiệp đối tác. Chứng chỉ này cung cấp tất cả
các khoản thanh toán giữa IAC và các nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ theo chỉ
dẫn của người sử dụng. Giấy chứng nhận sẽ tương đương với $ 0,1 tại thời điểm
khởi chạy blockchain.
Dịch vụ hoàn tiền - một nền tảng hoàn lại tiền mua hàng như là một sự chỉ định
cho một loạt chương trình thưởng thêm để thu hút khách hàng và gia tăng lòng
trung thành của họ .
Đại học của Công ty — một hệ thống đào tạo nội bộ và tư vấn hoạt động theo /
trong hệ tư tưởng công ty IAC .. Các chương trình độc đáo được thiết kế đặc biệt
phục vụ cho việc giáo dục mọi người tham gia dự án
Khách hàng IAC — người dùng, đối tác hoặc người khác dự định sử dụng chức năng
nền tảng.
Câu lạc bộ quốc tê Auto (IAC) — một nền tảng tự động kết hợp tốt nhất tính năng
của hệ thống thanh toán, dịch vụ hoàn tiền và các chương trình đối tác.

Người tham gia — một người sử dụng các chức năng của nền tảng IAC (người sử
dụng, đối tác,Đối tác VIP, chủ doanh nghiệp hoặc người khác có liên quan trực tiếp
đến công ty).
Đối tác — một người dùng đã đóng một khoản phí tham gia (một lần, một lần
duy nhất) 100 đô la. Các đối tác được truy cập vào tất cả các đặc quyền nền
tảng, tăng cashback, cơ hội tham gia vào chương trình liên kết.
Chương trình hợp tác — - một hình thức hợp tác kinh doanh giữa công ty và các bên
trong việc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ .. Nó cho phép các đối tác giảm chi phí
thu hút người mua cuối cùng. Chương trình hợp tác điều chỉnh các khoản thanh toán
cho các hành động nhất định. Truy cập vào nó có thể có được trong tài khoản cá nhân
của bạn trên trang web IAC .

Nền tảng — - một trang web và một ứng dụng di động của tập đoàn IAC. Các nền
tảng hiện đang tham gia vào công việc của các yếu tố sau: hệ thống chiết khấu, hệ
thống thanh toán, khối đào tạo, tài khoản với chương trình đối tác, tất cả các dự án
IAC nội bộ.
Ưu đãi — giảm giá, hoàn trả tiền, điều khoản độc quyền, đào tạo, hỗ trợ, thu nhập / thu
nhập,cơ hội .
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Giới thiệu — một khách hàng đã được mời đến nền tảng IAC với một liên kết giới
thiệu.
Người giới thiệu — người dùng hoặc đối tác của IAC chia sẻ liên kết giới thiệu.
Vi thế - mức độ tiếp cận với cơ hội và đặc quyền của nền tảng IAC ..
Tăng Vị thế — tiếp cận các cơ hội và đặc quyền bổ sung của mẫu đơn IAC .. Bạn
có thể nâng cao vị thế ở bất kỳ giai đoạn nào bằng cách trả một khoản lệ phí .
Nhà cung cấp — Đối tác của IAC hoặc một doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và
dịch vụ trên nền tảng của IAC
Học viện Làm đẹp và Sức khoẻ — Học viện Làm đẹp và Sức khoẻ là một dự án
IAC nội bộ cho phép người dùng theo đuổi các sản phẩm cho vẻ đẹp và sức khoẻ
.. Dự án cung cấp tỷ lệ hoàn lại tiền mặt nội bộ cao nhất trong IAC.
Người dùng — một vị thế khởi đầu của người sử dụng được đăng ký miễn phí
trên trang web của IAC. Những người dùng có quyền truy cập vào các đặc quyền
của nền tảng cũng như liên kết giới thiệu những thành viên mới có thể đăng ký.
VIP-Club. Đầu tư. Bất động sản — một quỹ tài trợ cho đầu tư chung trong một
"xây dựng" hoặc "đang được xây dựng" bất động sản. Nó được thực hiện trên cơ
sở hợp tác người tiêu dùng. Một cách hiệu quả để đầu tư vào Liên bang Nga và bất
động sản vùng bờ biển (Sochi).
Hệ thống phân phối hoàn tiền — hệ thống phân phối IAC để hoàn tiền lại nền
tảng. Số lượng của khoản tiền hoàn lại cho mỗi người tham gia phụ thuộc vào
quy mô của khoản chiết khấu hoàn lại tiền của doanh nghiệp đối tác và tình trạng
của người tham gia (người sử dụng, đối tác, đối tác VIP). Các mức cụ thể và tỷ lệ
phần trăm phân phối được chỉ ra trong tài khoản cá nhân trên trang web IAC ..
Tổng công ty IAC — một nhóm pháp nhân / những người là thành viên / đang
thanm gia IAC ..
Đối tác VIP - một đối tác đã đóng một khoản phí bổ sung (một lần, một lần duy
nhất) đóng góp 800 đô la. Đối tác VIP được truy cập vào mức tối đa của đặc
quyền nền tảng, tăng cashback, chương trình đào tạo và hỗ trợ độc quyền, cơ hội
đầu tư bổ sung, cơ hội tham gia vào chương trình đối tác VIP.
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NỀN TẢNG

IAC là một nền tảng tự động kết hợp các tính năng tốt nhất của hệ
thống thanh toán, dịch vụ hoàn tiền và các chương trình hợp tác.

Trong năm 2014, một nhóm nhỏ những người có cùng
quan điểm đã đặt ra mục tiêu đáng am hiểu là làm cho
cuộc sống của người tiêu dùng tốt hơn và dễ dàng
hơn bằng cách cung cấp cho họ hàng hoá và dịch vụ
chất lượng tốt nhất với giá bán buôn. Công ty dựa trên
ý tưởng đoàn kết mọi người cùng nhau giải quyết các
vấn đề liên quan đến tiết kiệm ngân sách gia đình. Kết
quả là, cor poration mới được thành lập như là câu lạc
bộ tự động quốc tế .
Trang web đã được khởi chạy..

chứng minh hiệu quả của nó. Thực tế, bước phát triển
đầu tiên của công ty đã được thông qua .. IAC không
phải là một doanh nghiệp mới thành lập và nó đã sẵn
sàng để phát triển kinh doanh ở các nước khác ..
Tổng công ty chuyển tất cả các khoản thanh toán nội
bộ sang blockchain bằng tiền điện tử được gọi là
AutoUnit. Đây là một hệ thống các thỏa thuận chung

www..auto-club..biz

cho phép tăng mức độ minh bạch và an toàn tài chính
của tất cả người dùng đã đăng ký, để tránh việc tập

English version:
www..inautoclub..com

trung vào hệ thống và người dùng phụ thuộc vào công
ty, để đẩy nhanh sự phát triển và tăng doanh thu của
doanh nghiệp tham gia vào nền tảng .

Nó dần dần bắt đầu được lấp đầy với các nhà cung cấp cung
cấp các đặc quyền và người dùng sử dụng các đặc quyền
này .. Trong ba năm, hơn 70.000 đối tác đã tập hợp xung
quanh ý tưởng này. Hơn 600.000 người sử dụng và hơn
12.000 doanh nghiệp đã trở thành đối tác IAC và đồng ý
cung cấp các dịch vụ disco và các ưu đãi đặc biệt cho người
tham gia. Để dễ sử dụng, một ứng dụng di động đã được
phát triển và đưa ra. Để thuận tiện cho người dùng, hệ thống
thanh toán đã được khởi chạy.
Chương trình liên kết đa cấp thể hiện sự phát triển có hiệu
quả đặc biệt, làm cho nó có thể phát triển nền tảng với ngân
sách quảng cáo tối thiểu ở 250 thành phố của Nga và các
nước CIS.
Các xu hướng công nghệ mới đòi hỏi những cách tiếp cận
mới để phát triển doanh nghiệp, đặc biệt đối với nền tảng
như một hệ thống thanh toán. Trong 3 năm, công nghệ của
chúng tôi đã
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CÁC VẤN ĐỀ

1.

Một người tiêu dùng muốn tiết kiệm tiền trong khi doanh nghiệp muốn làm giàu từ
nó. Trong trường hợp này, người tiêu dùng và các mối quan tâm kinh doanh trái với nhau.
Người tiêu dùng phấn đấu mua hàng với mức giá sinh lợi (để trả ít hơn), nhưng các doanh
nghiệp cố gắng tăng lợi nhuận, giảm chi phí và đạt được lợi thế cạnh tranh. Các dịch vụ
hoàn tiền hiện tại và dịch vụ mua bán chung đã giải quyết một phần vấn đề này. Nhưng họ
chỉ cung cấp một sự thỏa hiệp giữa mong muốn của khách hàng và lợi ích kinh doanh, mặc
dù các công nghệ hiện đại cho phép cả hai bên không chỉ cho phép giảm giá và khách hàng
mới.

2.

Hiện tại, không có dịch vụ hoàn tiền giữa các nhà lãnh đạo thị trường, mà sẽ tạo cơ
hội không chỉ để tiết kiệm tiền mua sắm mà còn để kiếm được một hệ thống chuyển tiếp đa
cấp. Số người tham gia hệ thống không liên quan trực tiếp đến khả năng và lợi ích của
người tham gia. Số người dùng luôn liên quan trực tiếp đến lợi ích của bản thân dịch vụ chứ
không phải khách hàng.
Hầu hết các dịch vụ hoàn tiền hiện tại đều tập trung vào các cửa hàng trực tuyến. Nó giới hạn
người sử dụng và kinh doanh offline trong việc có được những lợi ích.

3.

Hiện tại, nhiều chương trình đối tác có liên quan đến hoạt động kinh doanh mạng.
Các công ty MLM đã tự thỏa hiệp với hành vi tiêu cực thông thường trong thị trường này: sử
dụng tiếp thị hiếu chiến, quảng cáo xâm nhập, cung cấp hàng kém chất lượng và hàng hoá
không được chứng nhận. Đồng thời, một số phương pháp hợp lý và cơ chế xúc tiến hiệu
quả thành công trong các công ty MLM đã bị mất uy tín.

4.

Kết quả là người tiêu dùng đã từ bỏ những lời đề nghị thực sự có lợi nhuận và
những người dám nghĩ dám làm người ta bỏ qua cơ hội kiếm tiền từ các chương trình đối
tác và chuyển tiếp.

5.

Mức độ khách hàng thấp . Dịch vụ hoàn tiền chủ yếu là trung gian giữa kinh doanh
và khách hàng. Những dịch vụ này không tính đến lợi ích của cả hai bên và họ ưu tiên cho
một doanh nghiệp có tỷ lệ hoàn lại tiền lớn hơn.

6.

Hệ thống giảm giá, dịch vụ hoàn tiền, dịch vụ phiếu giảm giá hoạt động trong một
phân đoạn được xác định rõ ràng, nhưng nó là bất tiện cho người sử dụng .. Không có dịch
vụ kết hợp các khả năng có được giảm giá và hoàn tiền , một hệ thống thanh toán với khả
năng trả tiền trong thị trường tiền điện tử và với tùy chọn thu nhập thụ động .

7.

Một doanh nghiệp muốn đáp ứng nhu cầu bồi hoàn từ khách hàng, thay vì các
chương trình thưởng và lòng trung thành, thiếu các công cụ hiệu quả cung cấp nhu cầu này
và thu hút khách hàng mới .

8.

Chi phí tiếp thị cao buộc doanh nghiệp phải tăng giá đối với hàng hoá và dịch vụ. Số
lượng người trung gian tham gia vào mỗi lần bán làm cho giá thậm chí rẻ hơn .. Các công
nghệ hiện đại thu hút khách hàng mới với chi phí tối thiểu được sử dụng hiếm khi và không
hiệu quả. Bất chấp sự phát triển của nền kinh tế số, các khả năng công nghệ không được
sử dụng ..
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GIẢI PHÁP
Câu lạc bộ Tự động Quốc tế (IAC) là một nền tảng tự động kết hợp tốt nhất
tính năng của hệ thống thanh toán, dịch vụ hoàn tiền và các chương trình hợp tác.
Tại thời điểm này, nền tảng đã cho phép giải quyết nhiều vấn đề. Công nghệ
blockchain này sẽ cho phép nền tảng này được đưa lên một cấp độ mới, để đáp
ứng những thách thức mới và làm cho giải pháp hiện tại hiệu quả hơn
.

IAC LÀ GÌ ?
Một trong những dịch vụ hoàn lại tiền lớn nhất ở Nga:
Hơn 12.000 tổ chức cung cấp giảm giá cho người sử dụng nền tảng;
Nạp tiền trong 12.000 + cửa hàng ngoại tuyến ở Nga và các quốc gia CIS;
Hoàn tiền trong 700 cửa hàng trực tuyến;
Cung cấp tốt nhất các dịch vụ di động, bảo hiểm, du lịch và dịch vụ pháp lý;
Dịch vụ hoàn lại tiền chỉ có hệ thống thanh toán riêng

Hệ thống thanh toán:
Thanh toán cho tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ thông qua một ví điện tử nội
bộ;
Phần thưởng để tham gia dự án: Đại học Công ty, Học viện Làm đẹp và Bất động
sản.Mua nền tảng hỗ trợ quỹ ;
Phần thưởng cho việc tham gia chương trình đối tác và nâng cấp tình trạng;
Phát hành đồng thương hiệu thẻ phối hợp với ngân hàng Alfa

Chương trình liên kết duy nhất
Khả năng kiếm được khi kết nối giới thiệu và nhận được một tỷ lệ mua hàng;
Cơ hội thu hút các doanh nghiệp thương mại và thu lãi từ doanh thu của họ;
Turn mô hình kinh doanh chính, mà không đòi hỏi đầu tư tài chính đáng kể;
Lợi thế của các chương trình đối tác và liên kết hoạt động như một hệ thống giới
thiệu nhiều cấp bao gồm 9 cấp phân bổ dự phòng
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CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG
Cho khách hàng :

Cho doanh nghiệp :

1.

Người tiêu dùng đăng ký miễn phí
trong hệ thống và được quyền truy cập
vào tất cả các chiết khấu hợp lệ, khuyến
mại và cung cấp.

1.

Một doanh nghiệp đăng ký miễn
phí trên nền tảng IAC và có quyền truy
cập vào một cơ sở luôn tồn tại của
những người tham gia trung thành

2.

Sau khi đăng ký, khách hàng có cơ
hội gửi liên kết giới thiệu tới bạn bè.
Bạn bè cũng có thể thực hiện mua hàng
có lợi nhuận nếu đăng ký qua liên kết
giới thiệu đó

2.

Sau khi đăng ký, đề xuất kinh
doanh (hàng hóa và dịch vụ) được đặt
trong một hệ thống giảm giá. Tỷ lệ hoàn
lại tiền của doanh nghiệp đối với nền
tảng IAC được xác định bởi thỏa thuận

3.

Các doanh nghiệp cài đặt chương
trình Autobonus. Nó xác định và duy trì
một bản ghi của người mua tham gia

4.

Doanh nghiệp thực hiện thanh toán
bằng tiền hoàn lại của tất cả người mua
tham gia quy định trong hợp đồng

5.

Nhân viên kinh doanh có cơ hội
đăng ký người tham gia mới. Đồng thời,
tất cả những người tham gia mới sẽ
được đăng ký theo cấp độ kinh doanh
trong hệ thống chuyển tiếp. Các doanh
nghiệp sẽ nhận được một phần của
khoản hoàn lại tiền theo tỷ lệ phần trăm
theo hệ thống hoàn lại tiền phân phối
khi người mua mua

6.

Doanh nghiệp được tạo cơ hội sử
dụng các dịch vụ có trả tiền với mức
chiết khấu đáng kể:
quảng cáo, tiếp thị trên internet,
SMM;
vị trí trên các tài nguyên nền tảng
trong phần của phiếu mua hàng đặc biệt
(biểu ngữ, khuyến cáo);
tham gia vào các dự án IAC;
tạo ra các trang web và các ứng
dụng di động.

3.

Người tiêu dùng nhận được phần
trăm hoàn lại tiền của tất cả các lần
mua hàng được thực hiện bằng cách
giới thiệu và cũng cho những người mà
họ gửi liên kết giới thiệu của họ.

4.

Người tiêu dùng có cơ hội thu hồi
các quỹ nội bộ tích lũy bằng tiền trong
bất kỳ cách thuận tiện nào

5.

Bạn có thể trả hơn 20.000 loại
hàng hóa và dịch vụ (nghĩa vụ của tiểu
bang, tín dụng, dịch vụ di động, truyền
hình, Internet, phạt tiền, rút tiền vào thẻ
nhựa, tài khoản của bất kỳ ngân hàng
nào ...), thanh toán cho các dự án nội
bộ và nâng cấp trạng thái trong hệ
thống sử dụng nội tệ.

6.

Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản
nội bộ của mình bằng bất kỳ cách tiện
lợi nào bằng cách nhấp vào nút trong tài
khoản của bạn: từ thẻ này sang thẻ,
thông qua thẻ nhận được vào

•
•
•
•
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Khả năng nền tảng cho khách hàng và
doanh nghiệp
Khách hàng:

Doanh nghiệp:

Cơ hội không chỉ để có được nhiều loại

Khách hàng mới hoạt động từ

hàng hoá và dịch vụ trên các mặt hàng

khắp nơi trên thế giới để đổi lấy

có lợi nhuận mà còn để kiếm được một

một mức chiết khấu hợp lý;

chương trình giới thiệu;
Nâng cấp trạng thái hệ thống của bạn lên
mức Đối tác hoặc Đối tác VIP và do đó
tăng đáng kể số tiền nhận được;
Tiếp cận các chương trình đối tác
phù hợp với tình trạng;
Thanh toán hàng hoá và dịch vụ bằng
các quỹ nội bộ với mức thuế quan sinh
lời.

Ứng dụng miễn phí; Autobonus
(chương trình khách hàng trung thành
trên điện thoại di động, kiếm tiền từ
khách hàng);
Đặt các sản phẩm và phiếu mua hàng
miễn phí trên trang web (45.000 người
dùng mỗi tháng);

Đặt các phiếu mua hàng miễn phí trong
ứng dụng di động
Doanh nghiệp kết nối với hệ thống có
thể đăng ký người dùng trên liên kết giới
thiệu và nhận được một phần tiền hoàn
lại từ việc mua bán và giới thiệu bạn bè
của họ đọc 9 của các khuyến nghị, ngay
cả khi họ là 1 đối thủ cạnh tranh;

Hệ thống quản lý và động viên nhân
viên đã sẵn sàng;
Xử lý đơn hàng bán buôn lớn
Lưu vào quảng cáo ..

Do đó, các vấn đề được mô tả ở trên của ngành
đang được giải quyết .. Sự thỏa hiệp tốt nhất giữa
nhu cầu của người tiêu dùng và doanh nghiệp đã
đạt được ..
Ngoài các lợi ích lẫn nhau, cả hai bên đều có nhiều
cơ hội hơn. Người dùng có thể tham gia vào quan
hệ đối tác

AutoUnit

chương trình và các dự án IAC của riêng họ. Kinh
doanh bao gồm các cửa hàng ngoại tuyến có thể
tăng lưu lượng khách hàng, truy cập vào một cơ sở
khách hàng khổng lồ và cũng kiếm được một khoản
thu nhập từ chương trình giới thiệu .. Blockchain
cung cấp thêm sự minh bạch và an ninh .
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Dựa trên công nghệ blockchain
Việc sử dụng các công nghệ blockchain là một trong
những điều kiện quan trọng nhất cho sự phát triển thành
công của nền tảng trong mô hình công nghệ mới.

Phân quyền của máy chủ giữ tất cả các dữ
liệu an toàn ngay cả trong trường hợp
nếu một trong những máy chủ
khôngthành công .

Không có bất kỳ sự cố đồng bộ
hóa máy chủ nào trong khi sử
dụng giải pháp tập trung.

AutoUnit sẽ được liệt kê trên thị trường chứng khoán.

Chống lại sự xâm nhập hoặc
xâm nhập trái phép của các
hacker máy tính. Vì hệ thống
được phân quyền, không ai có
thể gây ra thiệt hại cho hệ
thống ngay cả khi một máy
chủ bị tấn công.

AutoUnit

Chuyển đổi dễ dàng và thuận
tiện bằng tiền điện tử và bất
kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Một hệ thống kỹ thuật số độc
lập..

An ninh từ điểm pháp lý có nghĩa
là ngay cả khi pháp nhân bắt đầu
biến mất hệ thống sẽ tiếp tục tồn
tại, và người dùng sẽ không mất
tiền của họ. Các quỹ trên một hệ
thống không thể bị lấy mất
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CÔNG NGHỆ STACK

Ethereum
Token là một tiêu chuẩn Ethereum ERC20 token, với mô
hình vai trò được bổ sung, toán tự vệ và các chức năng
cho tự động hóa bán hàng và tương tác với các hệ thống
thanh toán hiện tại. AutoToken không được sử dụng cho
giao dịch trao đổi vì nó được thiết kế để tính phí AU trong
hệ thống AutoUnit sau khi được thử nghiệm và gỡ lỗi.
AutoToken được giữ trên cân bằng của người dùng và
vẫn không thay đổi cho đến khi AutoUnit bị tính phí. Một
khi AutoUnit được phát hành lại , AutoToken sẽ bị hủy.

11
11
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Giải pháp chính.
Graphene
Giải pháp AutoUnit được xây dựng trên nền tảng blockchain hiện có Graphene,
cũng được gọi là BitShares 2..0 .
Về mặt kỹ thuật, giải pháp này thừa hưởng tất cả các cơ sở hạ tầng hiện có và
các tính năng đã bị tắt ở giai đoạn phát triển hệ thống ban đầu.
Giải pháp là một blockchain cổ điển với một cơ chế đồng thuận DPoS cho phép
đạt được tốc độ cao trong lĩnh vực tạo ra các giao dịch và ngăn chặn việc tạo,
cũng như tốc độ đồng bộ dữ liệu cao.

Đồng tiền
Hệ thống blockchain AutoUnit sử dụng đồng
được gọi là AutoUnit (AU). Nó được chia thành
105 tiểu đơn vị.
Tương tự như trong nhiều blockchains khác,
đơn vị cơ sở được thừa hưởng từ BitShares và
bao gồm các thuộc tính như khối lượng (giá trị)

có thể được truyền bằng một lưu ý trong
blockchain và được bảo vệ bằng một thuật toán
khoá công khai được định nghĩa trong đường
cong elliptic secp256k1 được sử dụng cho
việc tạo chữ ký số

Các yếu tố của hệ thống
Đại biểu
Bỏ phiếu
Công việc của các đại biểu trong mạng AutoUnit bao
gồm thu thập các giao dịch, ghi vào các khối, ký kết

Tất cả các yếu tố của hệ thống được lựa chọn và lựa

khối và gửi các khối vào mạng.

chọn bằng cách bỏ phiếu. Các cổ đông tiền xu có thể

Các đại biểu nhận được phần thưởng cho công việc

tham gia bỏ phiếu cho một cửa khẩu hoặc một thành viên

của họ mà được xác định bởi tham số mạng và được

của ủy ban hoặc đề nghị của một ủy ban. Đồng thời,

thanh toán từ "quỹ dự trữ".

người có đồng xu có quyền tự do chuyển quyền bỏ phiếu
cho người nắm giữ đồng tiền khác.

Ủy ban
Uỷ ban là cơ quan hành chính của mạng AutoUnit. Ủy
ban có thể đề xuất thay đổi hoặc bổ sung, ví dụ như thay
đổi tốc độ phát hành khối, phần thưởng cho các đại biểu,
v.v ...

12
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Kiến trúc

Lưu trữ dữ liệu

Kho lưu trữ dữ liệu AutoUnit là một chuỗi các khối
được lắp ráp từng cái một ..
Mỗi nút đầy đủ trong blockchain AutoUnit lưu trữ
một bản sao hoàn chỉnh của chuỗi khối, có thể xác
minh tính đúng đắn của tất cả các bản ghi và giải
phóng các khối mới ..
Mỗi khối bao gồm
• Chỉ số khối trước đó;
• ngày và giờ;
• băm khoá ẩn;
• Khóa lại khoá trước;
• một bộ các giao dịch;

Giao dịch vĩnh viễn
Làm thế nào để xác định khi khối trở nên không thể đảo
ngược:
Lấy số lượng các đại biểu N và các khối cuối cùng mà họ
ký kết .. Sự không thể đảo ngược của khối xác định bởi
số lượng các khối mà làm theo nó .. Nếu number của khối lớn hơn hoặc bằng 66% của N thì khối trở
thành không thể đảo ngược. Nếu chúng ta chỉ có 17 delegates và khoảng 3 giây xác nhận khối thì trung bình mất
34 giây.
Nếu chúng ta có 101 đại biểu và thời gian xác nhận
khoảng 3 giây, thì trung bình mất 3.3 phút để làm cho
khối không thể đảo ngược được.
Hiểu số liệu này giúp tránh sự hiểu lầm trong trường hợp
các sự cố mạng và desynchronization của các đại biểu ..
Chấp nhận giao dịch cho đến khi xác nhận cuối cùng
mang lại thêm rủi ro cho người dùng làm việc với họ ..

• chặn chữ ký của nhà sản xuất .

Giao dịch
Mạng P2P

Kế thừa cấu trúc từ BitShares, blockchain Aut-oUnit
có một khái niệm về "hoạt động".
Một hoạt động có thể được gọi là:

Cơ sở dữ liệu blockchain được phân phối trên toàn
thế giới thông qua mạng peer-to-peer.

• giao dịch tiền;
• biểu quyết cho đại biểu;

Mạng bao gồm các nút mở và riêng, cũng như các
nút hạt nhân được sử dụng để kết nối với mạng p2p
.. Bất cứ ai cũng có thể kết nối với bất kỳ nút nào đã
biết và đồng bộ hóa dữ liệu với blockchain.

• bỏ phiếu cho một ủy ban; vv
Sau khi xác định các hoạt động, một "danh sách
giao dịch" được tạo ra và dựa vào danh sách đó
một "giao dịch" được tạo ra.

Một khi nút đã đồng bộ hóa dữ liệu thông qua mạng

Giao dịch bao gồm:

p2p, nó bắt đầu chấp nhận các khối mới được tạo ra

• ngày hết hạn;

và giúp các nút khác đồng bộ hóa mạng lưới trên
toàn thế giới.

• chỉ số khối số;
• chỉ số chặn tiền tố;

Để đạt được độ trễ mạng tối thiểu, cần nhớ rằng 2
nút nằm ở các điểm địa lý khác nhau trên thế giới có

• bộ mở rộng;

thời gian ping không quá 250 mili giây với nhau.

• một bộ chữ ký cho mỗi hoạt động .

Để giảm thiểu sự chậm trễ mỗi nút gửi dữ liệu đến tất
cả các nút khác mà nó được kết nối ngay khi nó
nhận được và kiểm tra dữ liệu.

AutoUnit
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Cơ chế đồng thuận
Sự đồng thuận là cơ chế mà theo đó một nhóm
người lựa chọn một cách hợp lý hành động. Sự ủng
hộ của việc ra quyết định có sự đồng ý có nghĩa là tất

Điều này làm giảm sự cần thiết phải xác nhận và tăng
tốc độ giao dịch .. Với sự tin tưởng tin tưởng đáng tin
cậy nhất của những người có thể ký khối trong ý kiến
của mạng, không cần phải nhân tạo làm chậm quá

cả các thành viên tham gia phải đi đến một quyết

trình ký kết khối .. DPOS cho phép bạn

định duy nhất bất kể quyết định này có thể không

để bao gồm các giao dịch nhiều hơn vào khối hơn so

phải là cho mỗi người trong số họ một cách riêng

với hệ thống chứng nhận của công việc và chứng

biệt. Bitcoin là một trong những hệ thống đầu tiên áp

minh cổ phần của chứng minh cổ phần, tuy nhiên đây

dụng phương pháp phân quyền consen-sus dựa trên

là một quá trình kiểm soát .. Không giống như các

công nghệ mạng và các mạng ngang hàng để có

phương pháp khác của việc tăng cường mạng

hiệu quả hơn thực hiện việc chuyển các tập dữ liệu

của mật mã, trong hệ thống DPOS mỗi khách hàng có

bằng các phương tiện điện tử. công việc củng cố và

thể quyết định ai nên được tin cậy. Vì vậy, tránh được

hỗ trợ Bitcoin là một cách để làm cho mọi người,

sự tập trung của lòng tin vào những người có nhiều

những người thường không thể tin tưởng mỗi
khác, hành động vì lợi ích của tất cả thành viên của
mạng.
Để tìm ra giải pháp hiệu quả trong quá trình ra quyết
định đồng thuận làm cho AutoUnit sử dụng
Bằng chứng về cổ phần (Chứng từ cổ phần của

nguồn lực hơn.
DPOS cung cấp cho mạng một số lợi thế chính
tập trung hóa đồng thời duy trì mức phân cấp cần
thiết. Ngoài ra, ngay khi nhân chứng nhận được sự
đồng ý của các cổ đông và gia nhập vào nhóm N của

Deloitte) được ủy quyền (DPOS) thừa hưởng từ Bit-

các nhân chứng tích cực nhất và nhân chứng là thành

Shares .. DPOS là một nỗ lực để giải quyết các vấn

viên tích cực tham gia vào quá trình sản xuất khối. Vì

đề của hệ thống Bitcoin bằng chứng về công việc và

vậy, sức mạnh của ông trở nên bình đẳng với tất cả

hệ thống Peerkoin và bằng chứng về cổ phần của

các nhân chứng tích cực khác. Hệ thống này được

NXT. Để giảm ảnh hưởng tiêu cực của việc tập trung

kiểm soát bởi quá trình bầu cử công bằng và kết quả

hóa, cái gọi là lớp "dân chủ công nghệ" được áp

là bất kỳ ai cũng có thể trở thành đại diện của người

dụng.

sử dụng.
Cần lưu ý rằng các xác nhận khuyến cáo

Về mặt lịch sử, công nghệ này vẫn được gọi là

trong DPOS là 1-2 khối chống lại sáu khối từ Bitcoin.

chứng nhận cổ phần, mặc dù những người được gọi

DPOS an toàn hơn nhiều so với các loại ống khói vì

là "đại biểu" trong BitShares 1.0 bây giờ được gọi là
"nhân chứng".
Trong DPOS, một nhóm các nhân chứng N (trước
đây gọi là đại biểu) ký kết các khối và nhận phiếu bầu

những lý do sau:
Khi một biến cố xuất hiện, rất có thể là tất cả các nhân
chứng đã xem và xử lý giao dịch của bạn. Do đó,
không có giao dịch thay thế có thể được chuyển giao

từ người sử dụng ròng với mỗi giao dịch thực hiện ..

và nhân chứng tiếp theo sẽ bao gồm cả giao dịch của

Nhờ vào việc bỏ phiếu phân quyền, DPOS là dân

bạn . Witnesses nhận được nhiều sự tin tưởng hơn

chủ hơn các hệ thống tương tự khác. Thay vì DPOS

các máy đào .

đã tích hợp các biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng

Với công việc thường xuyên của DPOS, sự tham gia

những người được tin tưởng để ký các khối thay mặt

của các nhân chứng là 100%. Nếu sự tham gia ít hơn

cho toàn bộ mạng làm được như vậy một cách trung

100%, thì chỉ có mười người chỉ vì nhân chứng đã bỏ

thực và công bằng ..

mặc và không tạo ra khối lượng đó chứ không phải
bởi vì anh ấy đã tạo ra biến cố

Ngoài ra, mỗi khối ký phải có một xác nhận rằng khối
trước khi nó được ký bởi một nút đáng tin cậy ..
DPOS loại bỏ sự cần thiết phải đợi cho đến khi một
số lượng nhất định các nút không đáng tin cậy kiểm
tra giao dịch trước khi nó có thể được xác nhận.
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THỊ TRƯỜNG

DỊCH VỤ HOÀN TIỀN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Theo Báo cáo Hoàn tiền Industry1, thị trường hoàn tiền trên thế giới đã đạt
80 tỷ đô la vào năm 2015 ... RetailMeNot's study “Nhà nước tiền mặt
Back Offers2 "cho thấy hơn 1/3 trong số 1000 người sử dụng dịch vụ
sẽ mua hàng trong một cửa hàng mới nếu nó cung cấp một dịch vụ hoàn
tiền
Trong dịch vụ hoàn tiền của Hoa Kỳ đã trở thành một phần
cuộc sống khôn ngoan cho người tiêu dùng trung bình. Một
năm tiết kiệm có thể đạt 1.000 $ hoặc thậm chí nhiều hơn.
Tác giả Rob Berger, tác giả của tạp chí Forbes, trong bài
báo của mình về thẻ trả lại tiền xuất bản năm 2016 đã viết
rằng trong hai năm, số tiền mặt trở lại trên thẻ nạp Citi
Double Cash Card là $ 3,404.363

1

2015 Hoàn tiền Industry Report

2

The State of Cash Back Offers

3

The Best Cash Back Credit Cards (According To Consumer Reports)

15
15
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Các nhà lãnh đạo thế giới trong ngành này là các dịch
vụ hoàn lại tiền sau đây (giá trị bán hàng của năm
2014):

• Mỹ:
Market America (sales — $649 million),
RetailMeNot ($264.7 million);
Shopathome.com ($75.9 million),
Swagbucks ($30 million);
• Vương quốc Anh:
Quidco ($1.22 billion)
TopCashback;
• Nhật Bản :
Rakuten ($5.66 billion);
• Ân Độ :
Flipkart ($4 billion),
Snapdeal ($2 billion),
Jabong ($127 million);
• Hàn Quốc:
OK Cashbag ($1.54 billion),
Coupang ($320.9 million),
Wemakeprice ($169.7 million);
• Singapore:
Lazada ($384 million);
• Châu Âu:
Đức - Ladenzeile ($181.5 million),
Tây Ban Nha — Beruby ($22 million),
Pháp — iGraal ($15 million);
• Mỹ latin

:

Linio ($139.2 million);
• Trung Quốc:
VIP.com ($3.77 billion),
Geihui.com ($57.6 million)4..

4

Cashback Industry: Where’s the Money?
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Các tổ chức tín dụng Nga là 211.374. Năm 2016, những con số này đã tăng
16%. Vào năm 2016, 19,6 triệu người đã có ít nhất một giao dịch thanh toán
trên Internet mỗi tháng và 8,9 triệu người đã sử dụng thẻ ngân hàng cho điều
đó.
Trong 10 năm qua do sự phát triển nhanh của thị trường thương mại điện tử,
việc hoàn lại tiền đã vượt ra ngoài lĩnh vực ngân hàng và hình thành một
doanh nghiệp riêng biệt .. Dịch vụ hoàn tiền đang ngày càng trở nên phổ biến
hiện nay ..
Theo Statista.com vào năm 2016, thị trường bán lẻ thương mại điện tử toàn
cầu đạt được $1 .86 nghìn tỷ và sẽ lên tới 4 $ 479 nghìn tỷ vào năm 2021. Sự
tăng trưởng của thị trường thương mại điện tử kích thích sự phát triển của
công ty hoàn tiền khắp thế giới. Ở Nga, sự thay đổi của thị trường thương
mại điện tử có một tác động đáng kể đến thị trường dịch vụ hoàn tiền.

5

Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2021 (in billion U.S. dollars)
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Theo Russian Association of Internet Trade Companies (AITC), khối lượng
thị trường thương mại điện tử đã tăng 22% trong nửa đầu năm 2017
Nga và kiếm được 500 tỷ rúp .. Vào thời điểm thị trường tiếp tục tăng trưởng
của nó .. Hiệp hội Các công ty Thương mại Internet Nga dự báo tăng trưởng
của khối lượng thị trường sẽ đạt hơn 1 nghìn tỷ rúp vào cuối năm 2017. Do
đó, dữ liệu của AITC, thương mại Internet về hàng hoá và dịch vụ là 36%
của nền kinh tế số ở Nga. Với sự tăng trưởng của thị trường thương mại
điện tử, số người sử dụng hoàn tiền ở Nga tăng gần 500.000 mỗi tháng.
Hiện có khoảng một trăm dịch vụ hoàn tiền hiện nay. Theo số lượng khách
hàng, doanh số bán hàng và sự tham dự, các nhà lãnh đạo thị trường vào
năm 2017 là những dịch vụ hoàn tiền như LetyShops, ePN, Megabonus và
Kopikot..

Số người sử dụng tiền mặt (triệu người)

Mạng lưới các đối tác của LetyShops bao gồm 1,091 cửa hàng, tạo ra
doanh thu 20 triệu USD hàng tháng. Megabonus..com tạo ra doanh thu
17 triệu USD cho các đối tác của mình (160 cửa hàng). Khoảng 1,5 triệu
hàng được bán thông qua dịch vụ hoàn tiền LetyShops hàng tháng. 1,35
triệu hàng được bán thông qua Megabonus.com hàng tháng. Khoảng
100.000 người dùng hoạt động của dịch vụ này thực hiện tối đa 7 lần
mua hàng mỗi tháng thông qua Inte-net. Tùy thuộc vào điều kiện của
cửa hàng lên đến 40% số tiền mua hàng có thể được trả lại cho khách
hàng. Ví dụ: những người dùng hoạt động tích cực nhất của
Megabonus.com thực hiện tối đa 1.000 lần mua hàng mỗi năm và nhận
được khoản tiền hoàn lại lên đến 100.000 đô la Mỹ.

6

Internet sales market research in Russia. Results of the first half of 2017
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Đầu tiên, kinh doanh hoàn tiền phải đối mặt với những
khó khăn trong thị trường thương mại điện tử. Vào năm
2014 khi công ty Japanek Rakuten công bố mua dịch
vụ hoàn tiền Ebates.com, giá trị cổ phiếu của họ giảm
4% và các nhà phân tích dự đoán một sự thất bại kinh
doanh ..

Tất cả những điều trên chỉ ra rằng thế giới và các thị
trường dịch vụ hoàn tiền Nga cung cấp triển vọng rất
hấp dẫn .. Cho rằng nền tảng IAC không phải là một
dịch vụ hoàn tiền đơn giản nhưng nó cũng kết hợp
một hệ thống thanh toán cùng với các chương trình
liên kết. IAC chứng tỏ lợi thế cạnh tranh của nó so với
các nhà lãnh đạo thị trường Nga hiện tại.

Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh rằng các chuyên
gia cũng có thể sai lầm. Vào cuối quý 2 năm 2015, việc
mua hàng thông qua Ebates..com đã được thực hiện
với hơn 1 triệu USD ..
Vào giữa năm 2017, những con số này đã tăng gấp đôi
và đạt được 2,32 triệu USD.

Dịch vụ hoàn tiền Nga
LetyShops

Kopikot

Hoàn tiền ePN

MegaBonus

IAC

Khách hàng
đăng kí

4 triệu

3..8 triệu

1..5 triệu

1 triệu

Hơn 600,000

Số lượng của
hàng

1,156

1,256

19

334

12,650

No

Thưởng thêm khi
đăng kí

Thưởng đăng Mã số quảng cáo
kí

(Mã Lety)
Tài khoản
Premium miễn phí
7 ngày
được cung cấp khi
đăng ký

Chương trình
liên kết

Rút tiềnl

Có

PayPal,
Ví QIWI,
WebMoney,
Visa/MasterCard,
di động ,
Tiền Yandex

Số lượng thu
hồi tối thiểu
Từ 500 rube
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Tiền thưởng khi
đăng ký là 100
ruble

Mã khuyến mãi
hoàn tiền tại AliExpress trong
hoàn tiền EPN

200 rubles cho
Bạn sẽ nhận được
10% từ việc
Khách hàng đăng hoàn tiền
50% hoàn tiền
kí và sẽ nhận
cho mỗi lượt
Từ 1 người được
40 rubles hoàn tiền Mời bởi khách hàng mời người dùng
suốt 6 tháng

lên đến 90% cho
việc hoàn tiền
dựa trên 9 cấp độ
của chương trình
cuộc sống

PayPal,
WebMoney,
Visa/MasterCard,
di động,
Tiền Yandex

PayPal,
Ví QIWI ,
WebMoney,
Visa/MasterCard,
di động,
Tiền Yandex

PayPal,
Ví QIWI,
WebMoney,
Visa/MasterCard,
di động,
Tiền Yandex

PayPal,
Ví QIWI
WebMoney,
Visa/MasterCard,
di động,
Tiền Yandex

Từ 500 rube

Từ $0,2 USD

Từ $1,5 USD

Từ 1 rube
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Dịch vụ Hoàn tiền Quốc tế

Số lượng
Lưu trữ
Thưởng đăng
kí

Rút tiền

eBates..com

ExtraBux

TopCashback

ShopAtHome

IAC

1,800

2,500

3,500

3,284

12,650

Không

$5 thưởng khi
mua nhiều hơn
150 USD

Có

$10 thưởng
khi đăng kí

PayPal,
Kiểm tra

$5 thưởng
khi đăng kí

PayPal,
Kiểm tra

Thẻ quà tặng
Amazon,
PayPal,
American Express, Kiểm tra
PayPal,
tài khoản ngân
hàng

PayPal,
Ví tiền QIWI,
WebMoney,
Visa / MasterCard,
Điện thoại di
động,
Tiền Yandex

Số lượng thu
hồi tối thiểu
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Từ $5,01 USD

Từ $10 USD

Từ $0,01 USD

Từ $20 USD

Từ 1 rube
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PHÂN TÍCH SỰ LÀM VIỆC
Các yếu tố mạnh và yếu của nền tảng được thể hiện
lại trong bảng dưới đây bao gồm các môi trường
trong và ngoài môi trường.

Môi trường bên trong
Chương trình Liên Kết Đa Cấp.

Sự vắng mặt các đầu tư để tiếp thị của công ty ..

Cơ sở của liên kết và các cửa hàng của họ.

Website, bản tin hàng tuần và SMM cần nhận được
cập nhật thường xuyên .

Hợp tác với cửa hàng ngoại tuyến.

AutoUnit

Tốc độ thấp thu hút các chi nhánh và cửa hàng mới.

Môi trường bên ngoài

Tăng trưởng thị trường thương mại
điện tử
Tiềm năng cao của khách hàng sử
dụng dịch vụ hoàn tiền ..
Các nhà lãnh đạo thị trường chính có
một chương trình tuyến tính ổn định ..
Nhận thức thấp của người dùng về
sự tồn tại của dịch vụ.

Mạng lưới chi nhánh nhỏ so với
lãnh đạo thị trường ..
Cửa hàng chuỗi nhỏ
Công ty đã từng làm việc như là một
công ty MLM trong quá khứ ..
Nhận thức thương hiệu thấp trên thị
trường ..
Cạnh tranh trên thị trường ..
Sự hiện diện của các công ty liên bang
khác ..
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ƯU ĐIỂM CỦA IAC VỀ VIỆC HOÀN TRẢ
DỊCH VỤ THỊ TRƯỜNG
Phân tích cạnh tranh cho phép chúng tôi xác định ba ưu điểm chính mà IAC có đối với các đối thủ cạnh
tranh chính

1. Hệ thống giới thiệu đa cấp
Tất cả các dịch vụ từ danh sách top-10 đều sử dụng một
hệ thống giới thiệu đơn. Không giống như những người
khác, hệ thống liên kết của chúng tôi cho phép bạn kiếm
được nhiều hơn và có nhiều cơ hội sinh lợi hơn. Bạn có
thể kiếm được từ các khuyến nghị liên tục khi việc hoàn
trả tiền được phân phối qua 9 cấp (ví dụ: bạn mời một
người bạn, họ mời nhiều

bạn bè họ và bạn bè họ cũng mời bạn bè của họ). Bạn
được thưởng cho mỗi lần mua hàng của những người đã
nhận được đề xuất. Đây là một đặc điểm chính để phân
biệt IAC từ các hệ thống giới thiệu hàng đầu của các nhà
bán lẻ hàng hóa và dịch vụ hoàn tiền lớn nhất.

2. Hoàn tiền trong kinh doanh ngoại tuyến
10 dịch vụ hoàn tiền hàng đầu trên thế giới chỉ cung cấp
hoàn tiền chỉ trong các cửa hàng trực tuyến. Tất cả mọi
người thường hợp tác với cùng một cửa hàng, điều duy
nhất khác biệt là quy mô của cashback. Dịch vụ của chúng
tôi có tỷ lệ hoàn lại tiền lớn nhất cho tất cả các các cửa
hàng được trình bày trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi
quyết định bao gồm cả các doanh nghiệp ngoại tuyến vì nó
mang lại một số lượng lớn các cửa hàng và dịch vụ ở Nga.
Có hơn 12.000 cửa hàng ngoại tuyến trong danh mục đầu

tư của chúng tôi, nằm ở các vùng khác nhau của đất nước
và của Nga "gần ở nước ngoài". Chúng tôi cũng đã tạo một
ứng dụng di động cho các cửa hàng ngoại tuyến được gọi
là AutoBonus, cho phép họ cung cấp giảm giá cho khách
hàng dưới hình thức hoàn lại tiền thay vì giảm giá thường
xuyên

.

3. Nội tệ
Cho đến nay, không có nền tảng hoàn tiền nào cung cấp
tùy chọn thanh toán cho việc mua hàng sử dụng các đơn
vị tiền tệ nội bộ trên nền tảng này. Hơn 20.000 hàng hoá
và dịch vụ sẵn có, chẳng hạn như: mạng di động,
internet gia đình, truyền hình, thuế nhà nước, trò chơi
ảo, giao dịch thẻ ngân hàng, sạc pin kỹ thuật số, bảo
hiểm, du lịch và các dịch vụ khác.
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Chi phí tiết kiệm được và tiền thưởng thu được từ mua
hàng, cũng như mua hàng từ các liên kết giới thiệu, có
thể được sử dụng để mua thêm hàng hoá, thanh toán
hóa đơn, tăng tình trạng trong hệ thống hoặc trả tiền
mua hàng, được cung cấp qua các dự án của IAC.
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DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN DỰA TRÊN
BLOCKCHAIN ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG
Một phân tích các nền tảng hoàn tiền dựa trên blockchain cho thấy rằng
không có nhiều dự án loại này làm việc với các khoản giảm giá. Tất cả đều
đang trong giai đoạn phát triển (và một số chỉ là những ý tưởng chờ đợi trong
các nhà bán lẻ). Hầu hết, các chương trình hoàn tiền đang được triển khai
vào các hệ thống thanh toán dựa trên chuỗi khối, được xây dựng trên cơ sở
của VISA hoặc các cơ chế khác
PS : Tiền thu được của khách hàng của các hệ thống như vậy thường chỉ
được sử dụng cho mua hàng nội bộ ..
Một loại nền tảng cung cấp crypto hoàn tiền là nền tảng thích hợp ..
Họ cung cấp dịch vụ trong một lĩnh vực được lựa chọn: bảo hiểm xe hơi, du
lịch và như vậy.
Có hai nền tảng phức tạp - nền tảng giao dịch với hệ thống trả tiền riêng của
họ được xây dựng trên blockchain và sử dụng thẻ nội bộ được trad-ed trên
thị trường chứng khoán: Bitlle và Pluscoin. Họ đều là những người mới bắt
đầu ở Nga. Cả hai đều chưa sẵn sàng (các chức năng của Bittle như một
phiên bản thử nghiệm) hoặc thực hiện chỉ như các ứng dụng di động (như
DS PLUS, không cung cấp bất kỳ giá trị nào).

Các giải pháp hiện tại có một số sai sót nghiêm trọng:
•
Số lượng đối tác trong hầu hết các dự án là
quá đáng: 1.500 cửa hàng không nhiều trong bối cảnh
của một thị trường toàn cầu ..
•
Trọng tâm tập trung: mong muốn có một căn
phòng nhất định trên thị trường có thể hiểu được từ
quan điểm của nhà cung cấp dịch vụ, nhưng cuối
cùng người dùng ngày nay thích để có thể truy cập
vào một loạt các dịch vụ thông qua một nền tảng đơn .
•
Mô hình kinh doanh của các nền tảng hoàn
tiền không bao gồm tăng trưởng thông qua người
dùng cũ mời người dùng mới .. Do các nền tảng như
vậy không thể cung cấp tăng thu nhập cho người
dùng của họ ..
•
Lợi nhuận thường là nhỏ nhặt. Các chương
trình Hoàn tiền trả lại 1-2% cho người mua không thể
thu hút được một lượng lớn người dùng ..
•
Chỉ có các cửa hàng trực tuyến được trình
bày .

•

Hầu hết các dự án đều là khởi nghiệp vẫn
đang xây dựng quan hệ đối tác và thu hút người dùng,
có thể dẫn đến những khoảng trống về tiền mặt và
công việc không ổn định của toàn bộ hệ thống.

AutoUnit

•

Hầu hết các đội tạo ra các nền tảng như

vậy là những người mới đến lĩnh vực lòng trung
thành của khách hàng và đối với hoạt động kinh
doanh nói chung. Họ vẫn chưa tìm hiểu xu hướng
và xây dựng một hệ thống hiệu quả, đòi hỏi nhiều
tháng làm việc chăm chỉ và nỗ lực phân tích.
•

Việc sử dụng cryptocurrency riêng của

họ trong các hình thức plat như vậy thường do
một số đặc điểm kiến trúc nhất định của hệ thống
dựa trên blockchain,và không được chứng minh
từ quan điểm của khách hàng. Nền tảng hìan tiền
hiện tại là đơn chức năng và không cung cấp các
dịch vụ bổ sung hoặc chương trình thưởng thêm
cho khách hàng của họ (mặc dù Pluscoin có
chương trình "mời bạn bè" và xổ số).
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Ưu đãi của IAC trên nền tảng cơ bản của nền tảng thị
trường hoàn tiền
Một số lượng tương đối lớn và ngày càng tăng của các chi nhánh

và thời gian kinh doanh đã được chứng minh. Nền tảng
này có tính ổn định về tài chính và khả năng chống chênh

hoạt động, các cửa hàng trực tuyến và ngoại tuyến và các nhà

lệch về tiền mặt do số lượng lớn người dùng đang hoạt

cung cấp dịch vụ khác nhau:

thông minh.

động, doanh thu thương mại tốt và hệ thống kiếm tiền

• Hơn 12.000 tổ chức cung cấp số lượng truy cập cho người sử

IAC được tạo ra vào năm 2014 bởi các chuyên gia trong
lĩnh vực trung thành cli-ent, và mục tiêu của nó là cung cấp

dụng nền;
• Hoàn tiền trong 12.000+ cửa hàng ngoại tuyến ở Nga và các

các dịch vụ và hàng hoá chất lượng cao với giá cả hàng
loạt. Kể từ đó dự án đã phát triển và nhiều chuyên gia và
chuyên gia mới đã tham gia nhóm phát triển .. Số lượng

nước CIS;

lớn người sử dụng hoạt động cung cấp cho đội với đủ
• Hoàn tiền trong 700 cửa hàng trực tuyến.

thông tin và số liệu thống kê, dựa trên đó một strate-gy

Hàng loạt các hàng hóa và dịch vụ: IAC không giới hạn chính

thành công phát triển có thể được xây dựng ..
Việc tích hợp blockchain vào hệ thống sẽ cho phép các

nó chỉ với một phần của thị trường, bạn có thể tìm thấy gần như
bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào trên nền tảng này - từ tiệm tạp
hóa đến bảo hiểm, từ tour du lịch đến xe hơi.

giao dịch minh bạch, làm tăng lòng tin vào dự án. Thuật
toán mã hoá của chúng ta sẽ đơn giản hóa mối quan hệ tài
chính giữa các doanh nghiệp, người sử dụng và nền tảng.

Nền tảng này có tính năng độc đáo của chương trình bồi hoàn
giới thiệu - chương trình khách hàng trung thành bao gồm 9 cấp
độ. Mỗi cấp đảm bảo cho người sử dụng tăng thu nhập hoàn
toàn và thụ động từ các vụ đuổi bắt theo yêu cầu thực hiện bằng

Bên cạnh nhận tiền hoàn lại, người sử dụng và đối tác
của IAC được hưởng nhiều ưu đãi giảm giá và các dự án
của công ty. Người sử dụng cũng có thể sử dụng các
chương trình đào tạo đã được phát triển để giúp họ tăng
thu nhập trong hệ thống. có thể xây dựng kinh doanh riêng
của họ, trong khi chúng tôi cung cấp các công cụ miễn phí
cho quảng cáo. Người dùng cũng có quyền truy cập vào

cách giới thiệu.

dịch vụ di động của công ty (bao gồm cả chương trình
Hoàn tiền của IAC có thể lên đến 90% số tiền mà nền tảng
nhận được, phụ thuộc vào quy mô hoàn thành của nhà cung cấp,

hoàn lại tiền), chương trình chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ,
các dự án đầu tư và ứng dụng di động cho Android và iOS
.

và tình trạng của người sử dụng (người sử dụng, người sử dụng
liên kết, đối tác, đối tác VIP). Hiện có khoảng 650.000 người
dùng đã đăng ký trên nền tảng này và sử dụng dịch vụ hoàn tiền
, giảm giá hàng hoá và dịch vụ và các dịch

vụ khác. Trong số

đó có hơn 70.000 thành viên của Câu lạc bộ Auto, những người
có quyền truy cập vào các dịch vụ bổ sung và tỷ lệ hoàn vốn cao
hơn .. Nền tảng đã được hoạt động trơn tru trong hơn 3 năm, có
nghĩa là nó là một thành công
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ICO
Bán trước vào 25 tháng 1 , 2018.
ICO sẽ gồm 5 đợt , bao
gồm đơt trước ICO.

TOKENS VÀ TỔNG HỢP CÁC
NỀN TẢNG
85,982,639 mã thông báo của AutoToken sẽ được phát ra. Token sẽ được
tạo ra đồng minh thành công, khi doanh số bán hàng tiếp tục. Giá biểu
tượng sẽ bằng 1 đô la. Công ty cũng có kế hoạch phát hành 3.000.000 đơn
vị tiền tệ nội bộ được gọi là AutoUnit (AU). Sau khi kết thúc ICO (Q2 2018)
người giữ thẻ có thể thay đổi thay đổi AutoToken cho AutoUnit với tỷ lệ

1 AutoToken = 10 AutoUnit

25
25
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Tính thanh khoản của AutoUnit được đảm bảo bởi một số yếu tố:

AutoUnit là một công cụ thanh toán phổ quát với
hệ thống thanh toán hiện tại, được sử dụng bởi
hơn 600.000 người dùng, là bằng chứng về sự
tin cậy cao.

Cơ học của IAC cho phép tăng trưởng ổn định
về số lượng người dùng.

Số lần giao dịch mỗi tháng vượt quá
300.000 và đang phát triển liên tục.

IAC không phải là một doanh nghiệp mới , nó
là một dự án kinh doanh hoạt động đã được
khoảng bốn năm và đang phát triển nhanh
chóng cho đến nay.

26
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AutoUnit

Page 27

PHÂN PHỐI TOKEN
Công ty có kế hoạch bán 70% thẻ của nó .. Phần còn lại
sẽ được phân phát giữa những người tham gia vào
chiến dịch tiền thưởng , đội ngũ dự án và cố vấn

0,05
Cố vấn

4,299,131.933

0.7

0.15

0.1

Bán

Bounty

Đội ngũ

60,187,847.07

12,897,395.8

8,598,263.867

TIỀN THƯỞNG AND BOUNTY
Tiền thưởng là giá chiết khấu mà AutoToken có thể
mua được. Ở mỗi giai đoạn bán sẽ được giảm giá
riêng biệt. Hai loại giảm giá sẽ được sử dụng: Giảm
giá cho Đối tác của IAC và giảm giá cho phần còn lại
của người mua .
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Biểu đồ phân phối AutoToken cho biết 15% số thẻ được lên kế hoạch
phân phối giữa các thành viên của chiến dịch. Dự án IAC với mạng đối
tác đa cấp liên quan đến việc sử dụng hai cách tiếp cận trong phân phối
AutoTokens qua chiến dịch tiền thưởng:
•
Bounty truyền thống là sự phân bố của một tỷ lệ phần trăm nhất
định trong tổng số các mã số bán để thực hiện hành động nhất định;
•

Phần thưởng giới thiệu là một chương trình chỉ có các đối tác

của IAC và các đối tác VIP có thể tham gia (xem phần Chú giải thuật
ngữ). Để trở thành đối tác của IAC, bạn cần phải đăng ký trên trang web
của công ty và thanh toán đúng địa vị.
Trong chương trình bounty truyền thống, 3% tổng số phát hành cho kens
sẽ được phân bổ. Trong trường hợp đạt được mức độ khó khăn sẽ là 2%
tổng số phiếu mua được bán và sẽ được phân phối giữa chiến dịch mệnh
giá -người tham gia theo các quy tắc sẽ được công bố sau đó ..
Trong chương trình Bounty, 12% tổng số thẻ phát hành sẽ được phân
phối giữa những người tham gia IAC với tình trạng Đối tác và VIP-partner .. Một phần lớn là do các thẻ sẽ được phân phối trên khắp mạng lưới
giới thiệu của IAC, nơi có nhiều hơn hơn 70.000 người hiện đang tham
gia ..

Điều khoản Chương trình Bounty Giới thiệu
Phần thưởng giới thiệu là một chương trình khen thưởng cho việc đề ra
các thẻ tín dụng trong ICO và Pre-ICO. Chỉ có các đối tác của IAC và
các đối tác VIP mới có thể tham gia vào chương trình. Để trở thành đối
tác của IAC, bạn cần phải đăng ký trên trang web của công ty và phải
trả mức phí phù hợp.

Các đối tác của IAC nhận được các lợi ích bổ sung:
Giảm giá lớn hơn tùy thuộc vào giai đoạn hiện tại của ICO:
• Giai đoạn 1 (Tiền ICO) 20% đối với tất cả mọi người, 22% đối với Partners, 30%
đối với Đối tác VIP;
• Giai đoạn 2 (ICO) 15% đối với tất cả mọi người, 17% đối với Partners, 20% đối với
Đối tác VIP;
• Giai đoạn 3 (ICO) 10% đối với tất cả mọi người, 12% đối với Đối tác, 15% đối với
Đối tác VIP;
• Giai đoạn 4 (ICO) 7% cho tất cả mọi người, 8% đối với Đối tác, 10% đối với Đối
tác VIP;
• Giai đoạn 5 (ICO) 3% đối với tất cả mọi người, 4% đối với Đối tác, 5% đối với Đối
tác VIP.
Tiếp nhận thêm thu nhập thông qua chương trình hợp tác để mời các đối
tác mới (đăng ký cá nhân và nhóm). Phần thưởng được tính theo các
điều khoản của chương trình hợp tác.95% của phần thưởng được sử
dụng để thanh toán cho công việc được thực hiện + các đặc quyền (giảm
giá, hoàn tiền , các khóa học, hỗ trợ, và tất cả mọi thứ khác áp dụng).
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Chiến dịch Bounty (hoạt động trong toàn bộ thời gian của ICO) Các điều
khoản tham gia: Chỉ có Đối tác và Đối tác VIP của IAC, những người
có thẻ bài trắc nghiệm với số tiền tối thiểu 1000 đô la có thể tham gia ..
Phần thưởng được phân phối cho mỗi mã thông báo đã mua, theo
bảng dưới đây:

Vòng
Đối tác (%)
Đối tác VIP (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

28..5

13.. 5

13.. 5

13..5

5..5

5..5

–

–

–

15

7

7

6

2..5

2..5

30

15

15

29
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PHÂN PHỐI QUỸ
Quỹ nhận được trong ICO sẽ được phân bổ theo cách sau:

58%

32%

số tiền này sẽ được chi cho sự phát triển của

số tiền này sẽ được chi cho việc tiếp thị
.

hệ thống thanh toán, bao gồm:
• Kết nối các công ty ngoại tuyến với hệ thống

Điêu nay bao gôm:
• phân tích thị trường, nghiên cứu truyền
thông;
• Phát triển chiến lược tiếp thị để mở
rộng thị trường nước ngoài;
• Rà soát lại vị trí hiện tại và tất cả các
công cụ tiếp thị, bao gồm cả trang web
và hạ cánh;
• tạo ra các công cụ tiếp thị mới;
• tất cả ngân sách tiếp thị (Internet,
truyền hình, radio);
• Tư vấn, phí đại lý PR.

thanh toán;
• Thực hiện các giải pháp thanh toán trong hệ
thống AutoUnit;
• mở ngân hàng của chúng ta (NSCA);
• mở chi nhánh của ngân hàng ở các nước
khác;
• Thực hiện các tùy chọn để trả tiền trong hệ
thống bằng cách sử dụng bất kỳ
cryptocurrency ..

10%
số tiền thu được sẽ được chi cho việc phát triển

• Phát triển và hỗ trợ toàn bộ hệ thống và các

công nghệ và hỗ trợ nền tảng.

tiểu dự án riêng biệt dựa trên các công nghệ

Điêu nay bao gôm:

hiện đại đa dạng, bao gồm sự phân nhóm ,

• Phát triển các mục tiểu dự án sử dụng công
nghệ hiện đại;

nhân rộng , blockchain và các dịch vụ khác;
• Mua sắm đồ trang trí hiện đại, hiệu năng cao
và chi phí liên quan đến bảo dưỡng, hiện đại

• mở rộng đội ngũ cán bộ, tạo ra đội ngũ công
nhân lành nghề bổ sung;
• đào tạo thêm cho các chuyên gia, các cuộc

hóa và phục vụ;
• thiết lập nơi làm việc (văn phòng, phần mềm
văn phòng và phần mềm).

điều tra kỹ thuật;;
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Trong trường hợp dự án thành công trong việc thu được kinh phí mong muốn,
các quỹ sẽ được phân bổ như sau

.

$16 000 000

Marketing

$50 000 000
$5 000 000
Nền tảng công
nghệ phát triển

AutoUnit

$29 000 000
Phát triển hệ thống thanh
toán. Thành lập ngân hàng
(NSCA) và mở chi nhánh
tại các quốc gia khác
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KHUYẾT ĐIỂM
Mục tiêu chính trong 4 năm tiếp theo:

Thực hiện dịch vụ thanh toán hoạt động
với mật mã hàng đầu thông quaNền tảng
IAC, có thể được sử dụng để mua hàng

Tăng số lượng người dùng
từ 600.000 đến 60.000.000;

Mở rộng cơ sở cung cấp của
chúng tôi
từ 12.000 đến 1.200.000;

hoá và dịch vụ trên khắp thế giới;

Tăng doanh thu 1.000
lần;

Phát triển và phát triển dịch vụ
đến mức mà nó được quốc tế
công nhận và dễ sử dụng .

Mở 1.500 văn phòng. Hiện tại có
là 150 văn phòng đặt chủ yếu
tại Liên bang Nga;

Thực hiện một hệ thống thanh
toán
đối với rào hàng hoá và dịch vụ
Autobonus sử dụng AutoUnit;

Quy mô hoạt động của công ty
bao gồm tất cả các nước tiên tiến;

Phát triển hệ thống để tất cả các
thưởng thêm
và đặc quyền có thể được sử dụng
chỉ thông qua AutoUnit;

Mở ngân hàng của riêng mình (NSCA).
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Hiện tại, công ty đang có tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định - khoảng 280% mỗi
năm. Điều quan trọng cần lưu ý là IAC không đầu tư nhiều tiền vào các chiến dịch
tiếp thị .. Điều này cho phép chúng tôi dự đoán rằng ngân sách tiếp thị lớn và chiến
lược marketing tốt sẽ giúp công ty thu hút được nhiều người dùng mới và các
thành viên khác cũng như lây lan sang nhiều nước khác ..
Thứ nhất, công ty dự định mở rộng mạng lưới khách hàng (người dùng và doanh
nghiệp) và tăng chi phí mua hàng trung bình. Hiện nay có hơn 600.000 người dùng
đăng ký trong hệ thống, doanh thu hàng năm của công ty này là 8,3 triệu USD.
Dựa trên dữ liệu hồi cứu về sự tăng trưởng của những con số này trong những
năm trước, chúng ta có thể mong đợi tỷ lệ tăng trưởng sau trong 4-5 năm tới:

2,000,000

10,000,000

30,000,000

60,000,000

Người dùng

Người dùng

Người dùng

Người dùng

$33.3 triệu

$250 triệu

$1 tỷ

$3 tỷ

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

Các động lực chính đằng sau sự tăng trưởng của
những con số này là:
việc tạo ra một chiến lược marketing để mở
rộng ra thị trường nước ngoài;
một chiến dịch tiếp thị được phát triển dựa
trên chiến lược quảng cáo và các phương tiện
truyền thông:
giám sát thường xuyên các khuynh hướng trên
thị trường nền cashback, cũng như trên thị
trường của các hệ thống thanh toán, FinTech,
blockchain và crowdfunding;
mở rộng mạng lưới giới thiệu, hoàn thiện các
phương pháp quảng cáo;

sự phát triển công nghệ của nền tảng này,
những cách mới để sử dụng công nghệ
blockchain ..
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ROADMAP
2014

PROJECT LAUNCH
1500 partners. 10 offices were set. 250 vendors
were added.

Q4 2015
52 offices were set. Discounts are now provided in
94 cities. 1400 vendors were added. 40 online shops
joined the project. The mobile app for partners were
launched. The first cooperation agreement with the
trade unions of the state-run institutions was
concluded.

Q1 2016
105 offices opened. Providing discounts in 180
cities . 8000 suppliers and 60 online stores in
the network . Issue of 2500 co-branded discount trade union cards .

Q2-Q3 2016
Cooperation agreement with the trade unions of the
state-run institutions in 4 macro regions of Russia
were concluded.

Q4 2016
The project “VIP-Club Investment.Real estate”
was launched in Sochi, Russia.

Q1 2017
The project “Beauty and Health Academy” was
launched.

Q2 2017
We’ve arranged the corporate mobile communication
(MegaFon and Beeline) for Partners of the club. Free
user registration on the website was enabled.

Q3 2017
-A new direction was opened: the corporate
mobile communication with the cashback paid.

Q4 2017
More than 600 online shops were added with morethan 600 000 users having joined the system. The
agreement with the trade union association was
concluded.

Q1 2018

Q2 2018

A team of experts and advisors formed. The ICO
launched on January 25. Festive opening of the
ICO in the MIR hall in Moscow. A large-scale
promotion campaign for the ICO. Bounty
program launched and the roadshow started (14
cities, 10 countries).

Partnership with Drift Alliance. The International
Auto Club rebranded to the Aunite Group.
Aunite.com domain started functioning, the Aunite
Group trademark was registered and patented. A new
development strategy for the Corporation was
elaborated. A legal opinion was prepared by lawyers.
Development of the corporation’s own crypto
exchange service started. The server part of the
aunite.com site was upgraded.

Q3 2018
The proprietary blockchain DPOS> 100,000 traffic
per second was developed and launched. Aunit
Token was listed on the 3rd International
Exchange. The Aunit exchange between holders
opened. On July 22, the ICO was completed and its
results were summarized. The forum was held in
Moscow with 4 cars and rich prize fund being
awarded to the ICO participants. Moscow office
opened.

Q4 2018
Aunit Token listed on the “Coin market cap”.
Aunite.com was recognized the cashback service No 1
in 2018 by several rating agencies. The browser
extension launched. 715 000 000 non-distributed
Aunit were frozen for 36500 days (100 years). A new
banking processing developed; bank cards for the
AutoCashBack cashback service launched. Leadership
Council of Europe founded. More than 12000
suppliers, 800 online stores joined the service with
more than 1250000 users registered.

Q1 2019
A full audit of all business processes of the Group of
companies was conducted. Work system of the
Development Department alongside with the "Mobile
Communications" and "Academy of Beauty and
Health" projects was modernized. The option to pay
for education with Aunit tokens was enabled. The
corporate training system was updated. New tools for
partners were launched. The Aunit Marathon along
with partner promotion campaigns were conducted.
The positioning strategy was changed with the
cashback service of the “Aunite Group” becoming a
cashback marketplace. A training course for social
media strategies was launched.

Q2 2019
The payment widget on aunite.com website was
launched. May 16 — 23 were the celebration dates for
the 5th anniversary of the Aunite Group Corporation,
when the forum to honor the anni-versary was held in
Sochi. Partnership promotion and Aunit Marathon
campaigns summed up their results with the winners
being awarded a car alongside with hundreds of other
prizes. More than 1,500,000 users and 12,265 suppliers
joined the Aunite Group Corporation. 97 offices were
opened in 40 countries. The schedule service for
partners was developed and launched. Aunite.com
website as well as an intuitive user interface was
modernized. The Aunit Rally Trader Contest was
launched.

Q3 2019
The option to pay for education with Aunit tokens was
enabled for the affiliate program. The “Sell Market”
bulletin board on the aunite.com website was launched
with the option to pay only with Aunit tokens. The
“Wulet” application of the loyalty card exchange
system was launched along with the option to pay for
it with Aunit tokens having a 50% discount. Payment
for the training courses of the "Corporate University"
with a 50% discount was enabled with the use of Aunit
tokens. The training system was modernized. The
account options for users and partners were updated
and an intuitive interface was developed. The
corporate quest was conduced. The tourist services
were developed and launched. The APlay game
mechanics was launched. The payment options for
services were expanded. The ecosystem was
completely switched from electronic equipment to the
AUNIT digital asset. The second round of the
Aunit-Rally contest was launched.

Q4 2019
The use of the Aunit tokens was enabled for all affiliate
programs. The multicurrency trading advi-sor
BlackRockBot was launched. The Bot installer of
robots was developed and launched. The Aunite Group
promotional store was launched. The corporation
participated in the forum “Block-chain life 2019”, held
in Moscow. The new course “Financial Literacy” was
launched. The issuing system for AutoCashBack cards
was improved by automating the business process. The
first Corporate tour to Turkey took place. The 3rd
Mediterranean cruise endorsed by the company’s
president took place with 72 participants. They visited
Italy, Croatia, Greece and Albania. The training
tutorials on projects and products of the corporation
were launched. The Interregional Fo-rum in Moscow
was held from December 9 to 15. A new mobile
application with the Aunit wallet was launched. The
new billing center GSM Corporation started its
operation. The crypto trading tutorial called
"Aunit-Box" was launched. The Premium program saw
the light. The new corporate direction "Clothing and
Style" with the online clothing store was opened.
More than 2,500,000 us-ers are now registered in the
system.

Q1 2020
Functionality of registrations, transfers and payments
are being implemented through the QR code. Opening
of an official representative office in Europe. Launching
a system of auto-recruiting new partners.
Implementation of updated sales funnel. Launch of an
online marketing course aimed to enhance the
performance of personalized landing pages. Launch of
an automated, step-by-step training system (autotest).
Expanding payment options for services.

Q2 2020
Modernization of the Academy of Beauty and Health,
launch of a new product. Improvement of ordering and
delivering processes through implementation of the
one-click purchase and delivering from the central
warehouse. Modernization of corporate mobile
communications, introduction of new tariff options,
connection of new mobile operators. Launch of the
AUNIT exchange service through SellMarket. Launch
of training courses for the Premium Program. The
release of the sponsor robot. Participation in the forum
"Blockchain life 2020", held in Moscow. Celebrating
the 6th anniversary of the corporation in Turkey.
Holding an international forum.

Q3 2020
Expanding the product range of the Academy of
Beauty and Health. Introduction of Corporate Mobile
Payments with Aunit tokens. Enabling payment for the
products of the Academy of Beauty and Health with
Aunit tokens. Modernization of the mobile application,
integration with the AutoBonus and Wulet programs,
creation of a single application.

Q4 2020
Enabling payment for the BlackRockBot multicurrency
trading adviser with Aunit tokens. Enabling rewards
and cashbacks in the form of Aunit tokens, complete
disconnection of the electronic ru-ble. Starting an
online store. Connecting 15,000 subscribers to
corporate mobile communications. Launch and
relocation of a new main website. Holding the 4th
cruise endorsed by the company’s president in the
UAE. Improving the AUNIT's liquidity and
valorization.
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TEAM

Evgeny Schelkonogov

Nikita Nikitin

CEO

Head of Aunite Group Vice Chairman

• Entrepreneur, startupper, investor;
• More than 18 years of entrepreneurial experience in the spheres
of auto business, construction, insurance, production, catering and IT.

• Administration Ofﬁce Head;
• 8 years of management experience.

Maksim Levashov

Yuri Kolpakov

Internet Marketing Specialist

Head of Aunite Group Beauty and Health Academy

• Internet Marketing Specialist with more than 8-year experience;
• Advertising, landing page development and web analytics specialist;
• Yandex.Direct, Google Adwords and Google Analytics Certiﬁed specialist;
• Developed and launched from scratch websites for more than 20 businesses;
• Set up and launched ad campaigns for more than 100 customers;
• In 2010, he founded his own Internet marketing agency.

• Psychophysiologist, certiﬁed Gestalt therapist EAGT, medical psychologist;
• Head of Psychophysiology Center, Psychology and Speech Corre-c
tion “Alpha”;
• Author of training seminars “The adaptation of Electroencephalog r a phy studies” for doctors, psychologist and speech therapists;
• More than 5-year experience in the neurological clinic;
• More than 8- year experience of working with children with a delay
of psycho-speech development;
• Specializes in children and adolescents psychotherap y .

Pavel Eliseev

Timur Akhmedjanov

Marketing Specialist

I-Link CEO, WorldSkill International, Agency
for Strategic Initiatives and Cyber Russia expert

• More than 10 years of experience;
• Master’s Degree in Business Administration and Marketin g.

Sergey Sukhanov

Vitali Maldashou

Aunite Group Global Business Development

Blockchain developer, WorldSkill International,
Agency for Strategic Initiatives and Cyber Russia expert

• Bachelor's degree of the Baruch School of Business (City
University of New York) in audit and ﬁnance. A Master's degree of
the University of La Laguna, Spain.
in conference interpreting
• Business record:
PricewaterhouseCoopers (ﬁnancial audit)
Clock business (sales/management)
English First (a business English tutor)
Freelance market (translator, consultant, event organizer)
Crypto-reporter.com (editor/partner)
• Speaks English, Russian, Spanish, Polish
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Successful experience in the financial markets since 2009. Founder of the International
Cryptotrading Academy "Super Margin". A professional trader, financial manager, analyst,
coach, consultant, and trading mentor, practicing expert in trading systems. Armen is reading
lectures at the Higher School of Economics, RANEPA, RUDN, Dubna and other universities.
He is a speaker at major events dedicated to bloсkhchain technology and crypto trading.

Armen Gevorkyan

