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Pasar Global mirip Airbnb
pada mata uang kripto dan kontrak cerdas,
menujukan pasar sewa sebesar $100 milyar.
Daftar dan periklanan Real Estate

REALT: $ 100 milyar Pasar Sewa Siap untuk Mata uang Kripto
Penjualan ICO dimulai tanggal 7 September 2017
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Ringkasan
Kami membangun pasar sewa inovatif berbasis mata uang kripto. Pembayaran dalam token
REALT. Tidak ada komisi, tidak ada biaya konversi mata uang, tidak ada biaya layanan. Tidak
ada perantara. Hanya kontrak cerdas. Nilai penuh untuk tamu dan host.
Pasar REALT Global akan mencakup layanan periklanan untuk semua jenis real estate,
berkembang menjadi jutaan untuk penjualan dan daftar sewa. Token REALT akan digunakan
untuk membayar layanan.

Tinjauan Realt
PENGALAMAN Realt Ltd didirikan pada bulan Juni 2013 di London dengan tujuan untuk
berinvestasi dalam pengembangan layanan TI yang inovatif untuk pasar
properti global.

Co-founder Realt bekerja di industri TI dari tahun 1995, membangun
produk perangkat lunak untuk korporasi transnasional dan perusahaan
pasar real estate (Morgan Stanley investment bank, BP oil major, Nordea
bank, portal real estate nasional Realt.by). Kombinasi keahlian dan
pengalaman yang efektif akan memungkinkan Realt Ltd menghadirkan
produk berkualitas tinggi.
●

CEO kami memiliki pengalaman 10+ tahun dalam
mengembangkan perangkat lunak perdagangan untuk bank dan
organisasi keuangan

●

CMO kami memiliki pengalaman 10+ tahun dalam
mengembangkan dan mendukung situs portal properti dan real
estate Realt.by

●
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Tinjauan Realt
MISI

Menyediakan pasar untuk penyewaan real estate, daftar properti dan
layanan periklanan berbasis token REALT, Realt Ltd bertujuan untuk
mendukung kebebasan pasar dan pembayaran langsung tanpa
perantara dan biaya, untuk mempromosikan nilai dan teknologi
komunitas mata uang kripto, dan menyampaikannya kepada orangorang di seluruh dunia.

Keuntungan Lebih bernilai untuk uang
Saat ini platform pengenalan properti utama mengenakan biaya tinggi
untuk sewa (biaya konversi mata uang, biaya layanan, biaya layanan host,
biaya layanan tamu, dll.), Dan selain itu mungkin biaya kartu debit/kredit.
Biaya tersebut tidak akan dibutuhkan lagi. Pasar Realt akan menghapus
semua biaya tersebut sembari mempertahankan nilai transaksi untuk
semua orang yang terlibat.
Pembayaran dalam token REALT. Token REALT juga bisa digunakan
untuk membayar layanan periklanan untuk semua jenis properti.
Berbagai tambahan layanan real estate akan digunakan di pasar REALT untuk
memperluas penggunaan token.
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Peta perjalanan Realt
Konsep dan Algoritma

Proof of concept (Bukti konsep): Kontrak cerdas Ethereum dipilih sebagai basis
pasar real estate dengan penyewaan, daftar properti dan layanan periklanan.

Penawaran Komunitas
Menghadirkan proyek REALT dengan komunitas dan peminat mata uang kripto.

Peluncuran ICO
Penjualan token REALT dimulai pada tanggal 7 September 2017. Penjualan pertama
dengan bonus token 30%, penjualan kedua dengan bonus token 15%. Penjualan akhir
secara otomatis dimulai oleh kontrak cerdas setelah token bonus terjual. Setelah
penjualan selesai, token REALT akan diperkenalkan ke layanan bursa.

Peluncuran Pasar REALT

Continuous Delivery (Pengiriman terus-menerus) fitur baru untuk antarmuka web
pasar real estate, aplikasi seluler dan dompet REALT.
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Penjualan Token
Menyediakan pasar untuk penyewaan real estate, daftar properti dan layanan pasar berbasis token
REALT, Realt Ltd bertujuan untuk mendukung kebebasan pasar, untuk mempromosikan nilai dan
teknologi komunitas mata uang kripto, dan menyampaikannya kepada orang-orang di seluruh
dunia.
Total persediaan: 100,000,000 REALT token (RLT). ERC20 Standard. Batas min. penjualan pertama: 4,000 ETH.

Persediaan penjualan pertama: 5,000,000 RLT. Nilai bonus penjualan pertama: 1 ETH → 520 RLT (+30%)
Persediaan penjualan kedua: 15,000,000 RLT. Nilai bonus penjualan kedua: 1 ETH → 460 RLT (+15%)
Persediaan penjualan final: 25,000,000 RLT. Nilai reguler penjualan final: 1 ETH → 400 RLT

Distribusi Token
Penjualan pertama, 5%
Bonus penjualan
pertama(+30%)

Dana cadangan, 15%

Penjualan kedua, 15%
Ventura, 6,25%
Bonus penjualan
kedua (+15%)
Untuk host, 14%

Penjualan final, 25%
Hadiah komunitas, 8%
Hadiah tim, 8%
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Alokasi Dana
Prioritas tertinggi kami adalah pengembangan produk, bersama dengan pemasaran
digital dan infrastruktur teknis yang efisien. Kami juga memperhatikan layanan
pelanggan dan operasi yang mulus, dan dukungan hukum yang dapat diandalkan.
Sejumlah dana disediakan untuk layanan eksternal, yang bisa bermanfaat untuk
pengembangan proyek.

Dana hadiah dicadangkan, 5%
Hukum, 5%
Operasional dan
dukungan, 5%
Pemasaran dan
pengembangan
bisnis, 10%

Infrastruktur
Teknis, 10%

Pengembangan
Produk, 65%
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Kirill Sherman
Realt Ltd Co-Founder, CEO
Kirill adalah manajer pengembangan perangkat lunak, dan telah mengirimkan situs web dan layanan
aplikasi sejak tahun 2000. Kirill mengelola pengembangan produk dan perangkat lunak di sebuah
bank investasi (5 tahun di Morgan Stanley), perusahaan minyak besar (hampir 3 tahun untuk BP),
dan yang terakhir untuk Nordea Bank (8 tim pengembangan perangkat lunak yang tersebar di
negara-negara Nordik). Pengalaman yang luas dalam membuat produk perangkat lunak yang
kompleks dan pengetahuan teknis yang mendalam memungkinkan Kirill mengelola dukungan dan
pengembangan pasar REALT dengan tingkat kualitas perusahaan yang tinggi..
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/sherman124k/
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Oleg Razdzialouski
Realt Ltd Co-Founder, CMO
Oleg telah berkomitmen untuk industri real estat sejak tahun 2003 melalui solusi dan infrastruktur
Realt.by, menerapkan perangkat lunak dan situs web untuk portal properti nasional dan pelaku
pasar utama. Salah satu fokus utama Oleg adalah pemasaran internet, dan strateginya untuk
mengoptimalkan pengalaman situs web sangat sukses dengan pelanggan; Terutama, Realt.by
digunakan oleh mayoritas mutlak pasar real estate nasional. Sementara mengkhususkan diri dalam
pemasaran digital properti, Oleg berfokus pada pengiriman perangkat lunak karena latar belakang
teknisnya dan gelar Master di bidang Ilmu Komputer.
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/oleg-razdzialouski/
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Hukum. Visi
Realt Ltd didirikan pada bulan Juni 2013 di London dengan maksud untuk berinvestasi dalam
pengembangan layanan TI yang inovatif untuk pasar properti dengan berbagai alat periklanan dan
kampanye pemasaran yang maju. Perusahaan ini terdaftar di Inggris dengan nomor perusahaan
8574524 dan kantor terdaftar di 97 Friars Mead, London, E14 3JY.
Realt Ltd telah berhasil didaftarkan dengan merek dagang REALT di Inggris (IPO UK00003042179)
dan EU (CTM 012099172) untuk melindungi asetnya di yurisdiksi hukum perusahaan, sambil
menyediakan layanannya secara global.
Kami percaya bahwa pasar global siap untuk pasar baru yang memungkinkan orang untuk
menukarkan nilai melalui layanan real estate dengan biaya transaksi minimal dan transparan.
Token berbasis blockchain dan kontrak cerdas akan memperkenalkan kebebasan dan fleksibilitas
yang tak tertandingi ke semua pihak di pasar properti.

Kontak kami
Semua pertanyaan, komentar, dan ide Anda dipersilahkan.
Realt Ltd
97 Friars Mead
London, E14 3JY
United Kingdom
welcome@realt.uk
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