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REALT: Mercado de aluguéis de US $ 100 bilhões pronto para a
Crowdsale da Criptomoeda ICO que começa em 7 de setembro
de 2017
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Resumo
Criamos um mercado de aluguéis baseado em criptomoedas. Os pagamentos serão em
tokens REALT. Sem comissão, sem taxas de conversão de moeda, sem taxas de serviço.
Nenhum intermediário. Apenas um contrato inteligente. Valor integral para hóspedes e
anfitriões.
O mercado global da REALT incluirá serviços de publicidade para todos os tipos de imóveis,
evoluindo para milhões de anúncios de venda e aluguel. REALT tokens serão usados para pagar
serviços.

Visão Geral da Realt
Experiência

A Realt Ltd foi criada em junho de 2013 em Londres com a intenção de investir em
desenvolvimento de serviços de TI inovadores para o mercado imobiliário global.

Os co-fundadores da Realt estão trabalhando na indústria de TI desde 1995,
criando produtos para programas para empresas transnacionais e empresas de
mercado imobiliário (Morgan Stanley Banco de Investimentos, BP grande
petrolífera, Nordea Bank, portal imobiliário nacional Realt.by). A combinação
efetiva de saber fazer e experiência permitirá que a Realt Ltd ofereça um
produto de alta qualidade.
●

Nosso CEO tem mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento
de software comercial para bancos e organizações financeiras

●

Nossa CMO tem mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento e
suporte
Realt.by portal de propriedades e sites imobiliários
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Visão Geral da Realt
Missão

Fornecendo o mercado para aluguel de imóveis, anúncios de imóveis e
serviços de publicidade com base em tokens da REALT, a Realt Ltd tem
como objetivo apoiar as liberdades do mercado e os pagamentos
diretos sem intermediários e taxas, promover valores e tecnologias da
comunidade das criptomoedas e entregar isso às pessoas globalmente.

Benefícios

Mais valor para o dinheiro
No momento, as principais plataformas de apresentação de propriedades estão
cobrando tarifas elevadas para aluguéis (taxas de conversão de moeda, taxas de
serviço, taxas de serviço do anfitrião, taxas de serviço de hóspede, etc.) e, além
de possíveis taxas de débito/cartão de crédito. Esses custos não serão mais
necessários. O mercado Realt irá remover todas essas taxas, mantendo o
valor da transação para todos os envolvidos.
Os pagamentos serão em tokens REALT. Os tokens REALT também
podem ser usados para pagar serviços de publicidade para todos os tipos de
propriedades.
Vários serviços imobiliários complementares serão usados no
mercado REALT para expandir o uso de tokens.
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Roteiro do Mercado da
Realt
Conceito e Algoritmos
Prova de conceito: Os contratos inteligentes da Ethereum escolhidos como base para o
mercado imobiliário de aluguel, anúncios de imóveis e serviços de publicidade.

Oferta comunitária
Oferecer o projeto REALT para a comunidade de criptomoedas e entusiastas.

Lançamento da ICO
A crowdsale dos Token REALT começa em 7 de setembro de 2017. Primeira venda de
tokens com bônus de 30%, segunda venda de tokens com 15% de bônus. A venda final
começa automaticamente pelo contrato inteligente depois que os tokens de bônus forem
vendidos. Após a conclusão da venda, os tokens REALT serão introduzidos nos serviços de
Exchange.

Lançamento do Mercado da REALT
Entrega contínua de novos recursos à interface online do mercado imobiliário, aplicativos
móveis e carteiras REALT.
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Venda de Tokens
Fornecendo o mercado para aluguéis de imóveis, anúncios de imóveis e serviços de
mercado com base em tokens da REALT, a Realt Ltd tem como objetivo apoiar as
liberdades do mercado, promover valores e tecnologias da comunidade de criptomoedas e
entregar isso às pessoas em todo o mundo.

Oferta total: 100,000,000 REALT tokens (RLT). Padrão ERC20. Limite primário da primeira venda:
4,000 ETH.
Primeira oferta de venda: 5,000,000 RLT. Primeiro índice de bônus de venda: 1 ETH →520
RLT (+30%) segunda oferta de venda: 15,000,000 RLT. Segundo índice de bônus de venda:
1 ETH →460 RLT (+15%) Oferta final de venda: 25,000,000 RLT. Oferta final de venda:
1 ETH →400 RLT

Distribuição de Tokens
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Alocação de Fundos
Nossa maior prioridade é o desenvolvimento de produtos, juntamente com marketing digital
e uma infraestrutura técnica eficiente. Nós também prestamos muita atenção ao atendimento
ao cliente e operação perfeita, e suporte legal confiável. Um certo montante de fundos é
reservado para serviços externos, o que pode ser valioso para o desenvolvimento do projeto.
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Equipe

Kirill Sherman
Co-fundador da Realt Ltd,
CEO
Kirill é um gerente de desenvolvimento de software, e vem fornecendo sites e serviços para aplicativos
desde 2000. Kirill gerenciou o desenvolvimento de produtos e software em um banco de investimento (5
anos para Morgan Stanley), uma grande empresa petrolífera (quase 3 anos para a BP) e, mais
recentemente, para o Nordea Bank (8 equipes de desenvolvimento de software distribuídas em países
nórdicos). Uma vasta experiência na criação de produtos de software complexos e conhecimentos
técnicos profundos permitem que o Kirill gerencie o suporte e o desenvolvimento do mercado REALT
com o mais alto nível de qualidade empresarial.
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/sherman124k/
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Equipe

Oleg Razdzialouski
Realt Ltd Co-fundador, MCO
Oleg comprometeu-se com o setor imobiliário em 003 através da Realt.by soluções e infraestrutura,
implementando software e sites para um portal de propriedade nacional os principais players do mercado.
Um dos principais focos do Oleg é o marketing na internet, e suas estratégias para otimizar a experiência
de sites têm sido muito bem-sucedidas com os clientes; notavelmente, Realt.by é usado pela maioria
absoluta do mercado imobiliário nacional. Enquanto se especializa em marketing digital de propriedades,
Oleg está focado na entrega de software devido aos seus conhecimentos técnicos e mestrado em Ciência
da Computação.
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/olegrazdzialouski/
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Visão Legal
A Realt Ltd foi criada em junho de 2013 em Londres com a intenção de investir em desenvolvimento de
serviços de TI inovadores para o mercado imobiliário com toda a gama de ferramentas publicitárias e
campanhas de marketing avançadas. A empresa foi registrada na Inglaterra sob o número empresarial
8574524 e a sede fica em 97 Friars Mead, Londres, E14 3JY.
A Realt Ltd registrou a marca REALT no Reino Unido (IPO UK00003042179) e na UE (CTM 012099172) para
proteger seus ativos nas jurisdições legais da empresa, ao mesmo tempo em que presta serviços a nível
mundial.
Acreditamos que o mercado global está pronto para um novo mercado que permite às pessoas
trocarem valores através de serviços imobiliários com taxas de transação mínimas e
transparentes.
Os tokens baseados em blockchain e contratos inteligentes introduzirão liberdade e
flexibilidade sem igual para todas as partes do mercado imobiliário.

Contate-nos
Todas as suas dúvidas, comentários e idéias são bem-vindas.
Realt Ltd
97 Friars Mead
Londres, E14 3JY
Reino Unido
welcome@realt.uk
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