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REALT: $100 Sẵn sàng thuê thị trường 100 tỷ USD để
huy động vốn điện tử Ngày 7 Tháng 9 2017
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Sơ lược
Chúng tôi tạo ra một thị trường cho thuê sáng tạo dựa trên tiền điện tử. Khoảng thanh toán
nằm trong xu REALT. Không có hoa hồng, không có lệ phí chuyển đổi tiền tệ, không có phí
dịch vụ, không có người trung gian. Chỉ cần một hợp đồng thông minh. Giá trị đầy đủ cho
khách và chủ sỡ hữu.
Thị trường toàn cầu REALT sẽ bao gồm các dịch vụ quảng cáo cho tất cả các loại bất động
sản, phát triển tới hàng triệu danh sách cho thuê và cho thuê. Xu REALT sẽ được sử dụng để
thanh toán cho các dịch vụ.

Tổng quan Realt
Kinh Nghiệm

Realt được thành lập vào tháng 6 năm 2013 tại London với ý định đầu tư

vào việc phát triển dịch vụ CNTT sáng tạo cho thị trường bất động sản
toàn cầu. Những người sáng lập Realt đang làm việc trong ngành công
nghiệp CNTT từ năm 1995, xây dựng phần mềm

sản phẩm cho các tập đoàn đa quốc gia và các công ty thị trường bất động
sản (ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, BP dầu lớn, ngân hàng Nordea,
quốc gia bất động sản cổng Realt). Sự kết hợp hiệu quả của chuyên môn
và kinh nghiệm sẽ cho phép Realt Ltd cung cấp một sản phẩm chất lượng
cao.
●

Giám đốc điều hành của chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm
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trong việc phát triển phần mềm thương mại
●

CMO của chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc phát
triển và hỗ trợ các cổng thông tin Realt và trang web bất động
sản.
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Tổng Quan Realt
Nhiệm vụ

Cung cấp thị trường cho thuê bất động sản, danh sách bất động sản
và các dịch vụ quảng cáo dựa trên các xu REALT, Realt Ltd nhằm mục
đích hỗ trợ tự do thị trường và thanh toán trực tiếp mà không có
người môi giới và phí, để thúc đẩy các giá trị và công nghệ của cộng
đồng cryptokurrencies và cung cấp cho người trên toàn cầu.

Quyền lợi

Nhiều giá trị tiền hơn
Hiện tại các nền tảng giới thiệu về tài sản lớn đang tính phí cho thuê cao
(phí chuyển đổi tiền tệ, phí dịch vụ, phí dịch vụ lưu trú, phí dịch vụ khách,
..) và ngoài các khoản phí ghi nợ/thẻ tín dụng. Những chi phí đó sẽ không
cần thiết nữa. Thị trường Realt sẽ loại bỏ tất cả các khoản phí trong khi
giữ lại giá trị của giao dịch cho tất cả những người liên quan.
Khoản thanh toán nằm trong xu REALT. Xu REALT cũng có thể
được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ quảng cáo cho tất cả
các loại tài sản.
Các dịch vụ bất động sản bổ sung sẽ được sử dụng trên thị trường
REALT để mở rộng việc sử dụng các xu.
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Lộ Trình Thị Trường Realt
Nội Dung và Thuật Toán
Bằng chứng về khái niệm: Các hợp đồng thông minh Ethereum được chọn làm
cơ sở cho thị trường bất động sản với hợp đồng thuê, danh sách bất động sản và
dịch vụ quảng cáo.

Chăm Sóc Cộng Đồng
Trình bày dự án REALT cho cộng đồng và những người đam mê công nghệ tiền điện tử.

Ra mắt ICO
Đợt gây quỹ xu REALT bắt đầu vào ngày 7 tháng 9 năm 2017. Bán lần đầu với các
phiếu thưởng + 30%, bán lần 2 với 15% tiền thưởng. Bán hàng cuối cùng tự động
bắt đầu bằng hợp đồng thông minh sau khi các phiếu thưởng được bán. Sau khi kết
thúc đợt bán hàng, các xu REALT sẽ được giới thiệu cho các dịch vụ trao đổi.

Ra mắt thị trường REALT
Liên tục Cung cấp các tính năng mới cho giao diện web của thị trường bất động
sản, ứng dụng di động và ví REALT.
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Bán xu
Cung cấp thị trường cho thuê bất động sản, danh sách bất động sản và dịch vụ thị trường dựa
trên các xu REALT, Realt Ltd nhằm mục đích hỗ trợ tự do thị trường, thúc đẩy các giá trị và
công nghệ của cộng đồng tiền điện tử, và cung cấp cho người trên toàn cầu.

Tổng số : 100,000,000 REALT xu (RLT). Thường niên ERC20. Hóa vốn đầu tiên: 4,000 ETH.
Số bán đầu tiên: 5,000,000 RLT. Tỷ lệ bán thêm lần đầu: 1 ETH → 520 RLT (+30%)
Số bán lần hai: 15,000,000 RLT. Tỷ lệ bán thêm lần hai: 1 ETH → 480 RLT (+15%)
Số bán cuối cùng: 25,000,000 RLT. Tỷ lệ bán thêm lần cuối: 1 ETH → 400 RLT

Phân chia xu
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Phân bố ngân quỹ
Ưu tiên cao nhất của chúng tôi là phát triển sản phẩm, cùng với tiếp thị kỹ thuật số và cơ
sở hạ tầng kỹ thuật hiệu quả. Chúng tôi cũng chú trọng đến dịch vụ khách hàng và hoạt
động liên tục, và hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy. Một khoản tiền nhất định được dành cho các
dịch vụ bên ngoài, có thể có giá trị cho việc phát triển dự án.
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Đội ngũ

Kirill Sherman
Realt Ltd Co-Founder, CEO
Kirill là giám đốc phát triển phần mềm, và đã cung cấp các trang web và các dịch vụ ứng dụng từ
năm 2000. Kirill quản lý sản phẩm và phát triển phần mềm trong một ngân hàng đầu tư (5 năm đối
với Morgan Stanley), một hãng dầu mỏ (gần 3 năm cho BP) và gần đây nhất Cho Ngân hàng Nordea
(8 đội phát triển phần mềm phân phối ở các nước Bắc Âu). Có nhiều kinh nghiệm trong việc tạo ra
các sản phẩm phần mềm phức tạp và kiến thức sâu về kỹ thuật cho phép Kirill quản lý sự hỗ trợ và
phát triển của REALT trên thị trường với chất lượng cao nhất về doanh nghiệp..
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/sherman124k/
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Đội ngũ

Oleg Razdzialouski
Realt Ltd Co-Founder, CMO
Oleg đã được ký kết với ngành bất động sản từ năm 2003 thông qua các giải pháp và cơ sở hạ tầng
của Realt, triển khai phần mềm và trang web cho một cổng thông tin quốc gia và các nhà khai thác
thị trường lớn. Một trong những trọng tâm chính của Oleg là tiếp thị qua internet, và các chiến
lược tối ưu hoá kinh nghiệm của các trang web đã rất thành công với khách hàng; Đáng chú ý là
Realt được sử dụng bởi phần lớn tuyệt đối của thị trường bất động sản quốc gia. Trong khi chuyên
về tiếp thị kỹ thuật số về tài sản, Oleg tập trung vào việc cung cấp phần mềm do trình độ kỹ thuật
và bằng Thạc sỹ về Khoa học Máy tính.
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/oleg-razdzialouski/
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Tầm nhìn hợp pháp hóa
Realt Ltd được thành lập vào tháng 6 năm 2013 tại London với ý định đầu tư vào việc phát triển
dịch vụ CNTT sáng tạo cho thị trường bất động sản với đầy đủ các công cụ quảng cáo và các
chiến dịch tiếp thị tiên tiến. Công ty đã được đăng ký ở Anh với số công ty 8574524 và văn phòng
đăng ký tại 97 Friar Mead, London, E14 3JY..
Realt Ltd đã đăng ký thành công nhãn hiệu REALT tại Anh (IPO UK00003042179) và EU (CTM
012099172) để bảo vệ tài sản của mình trong phạm vi pháp lý pháp của công ty, đồng thời cung cấp
các dịch vụ của nó trên toàn cầu.
Chúng tôi tin rằng thị trường toàn cầu đã sẵn sàng cho một thị trường mới cho phép mọi người
trao đổi giá trị thông qua các dịch vụ bất động sản với phí giao dịch tối thiểu và minh bạch.
Các xu dựa trên chuỗi khối và hợp đồng thông minh sẽ giới thiệu tự do và tính linh hoạt vô song
cho tất cả các bên trong thị trường bất động sản.

Liên Hệ
Tất cả câu hỏi và góp ý đều hoan nghênh. Realt Ltd
97 Friars Mead
London, E14 3JY
United Kingdom
welcome@realt.uk
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