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Penafian dan Pengungkapan Risiko
SILAHKAN BACA SELURUH BAGIAN INI DAN JANGAN MELAKUKAN TINDAKAN APA PUN SAMPAI ANDA
MEMAHAMINYA

Tujuan dari white paper ini adalah untuk menyajikan ringkasan model bisnis dan proposisi nilai
Juiice dan memperkenalkan crowdsale Juiice untuk calon pembeli potensial sehubungan
dengan pengajuan penjualan token. Informasi yang tercantum di bawah ini dapat diubah
dengan alasan apa pun, mungkin tidak lengkap, dan tidak menyiratkan unsur-unsur hubungan
kontrak. Penjualan dan pembelian token JUI akan dikelola dan diatur oleh Penyedia Penjualan
Token terpilih (Exchange), ini merupakan kebijakannya dan Ketentuan Penjualan.
Jika Anda ragu dengan tindakan yang harus Anda ambil, Anda harus berkonsultasi dengan
penasihat hukum, keuangan, pajak, atau profesional lainnya, segera tinggalkan web Juiice,
dan jangan berkontribusi pada pengembangan Juiice.
Whitepaper ini tidak dimaksudkan untuk mencakup semua atau mengandung semua informasi
yang Anda inginkan ketika menguji proyek. Tujuan satu-satunya adalah untuk memberi Anda
informasi yang relevan dan masuk akal bagi Anda untuk menentukan apakah akan melakukan
analisis menyeluruh terhadap proyek dan perusahaan dengan maksud mendapatkan token JUI .
PEMBELIAN TOKEN JUI MEMILIKI TINGKAT RISIKO YANG TINGGI DAN JANGAN MENGHABISKAN
SELURUH DANA YAG ANDA MILIKI DALAM PENJUALAN INI KECUALI ANDA MAMPU MENERIMA
KEHILANGAN SELURUH DANA YANG ANDA MILIKI. Silakan merujuk kepada Ketentuan Penjualan
untuk daftar risiko yang lebih komprehensif mengenai pembelian token JUI. Semua informasi
dan konten yang disediakan dalam whitepaper ini harus digunakan "sebagaimana mestinya".
Dalam memutuskan untuk membeli token JUI, Anda harus mengandalkan pengujian proyek dan
syarat-syaratnya, termasuk jasa dan semua risiko yang terjadi. Sebelum memutuskan
pembelian token JUI, Anda harus berkonsultasi dengan penasihat hukum, keuangan, pajak,
atau profesional lainnya mengenai semua hal terkait pembelian, dan dengan hati-hati
meninjau dan mempertimbangkan whitepaper ini secara keseluruhan. Anda dan calon pembeli
token lainnya didorong untuk mengajukan pertanyaan tentang Juiice, bisnisnya, dan Ketentuan
Crowdsale, dan untuk meminta data yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan Anda
membuat keputusan pembelian yang tepat.
Tidak ada apa pun dalam whitepaper ini, di situs web Juiice atau dalam Ketentuan Penjualan
akan dianggap sebagai prospektus dalam bentuk apa pun atau permintaan untuk investasi, juga
tidak dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penawaran atau permintaan penawaran
untuk membeli sekuritas apa pun, dalam yurisdiksi apa pun. Jika Anda memutuskan untuk
membeli token JUI, harap dicatat bahwa pembelian yang Anda lakukan tidak melibatkan
exchange cryptocurrency untuk segala bentuk surat berharga, unit investasi dan/atau bentuk
saham biasa atau lainnya pada Juiice atau perusahaan lain. Selain itu juga, Anda sebagai
pemegang token JUI tidak menerima segala bentuk dividen atau hak pendapatan lain yang
dijamin atau berpartisipasi dalam skema pembagian keuntungan atau menerima hak
kepemilikan di Juiice Ltd. atau hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Juiice karena
alasan inilah kami percaya bahwa token JUI bukan surat berharga dan dapat dibeli oleh siapa
pun. Dokumen ini tidak disusun sesuai dengan dan tidak tunduk pada hukum atau peraturan
yurisdiksi manapun yang dirancang untuk melindungi pembeli.
Tidak ada otoritas regulasi yang memeriksa atau menyetujui segala informasi yang ditetapkan
dalam whitepaper ini. Tidak ada tindakan atau akan diambil berdasarkan hukum, persyaratan
peraturan atau aturan dari yurisdiksi mana pun. Publikasi, distribusi, atau penyebaran
whitepaper ini tidak menyiratkan bahwa hukum, persyaratan peraturan, atau peraturan yang
berlaku telah dipenuhi. Tidak ada informasi keuangan yang terkandung dalam whitepaper ini
yang telah diaudit.

Penafian dan Pengungkapan Risiko
SILAHKAN BACA SELURUH BAGIAN INI DAN JANGAN MELAKUKAN TINDAKAN APA PUN SAMPAI ANDA
MEMAHAMINYA
Juiice, pendiri, anggota tim, dan pihak ketiga mana pun yang terlibat dalam proyek Juiice tidak menjamin
atau memikul tanggung jawab hukum apa pun yang timbul dari atau terkait dengan keakuratan, kekuatan,
atau kelengkapan materi yang terkandung dalam whitepaper ini atau materi atau pernyataan yang
menyertainya. Sejauh diizinkan oleh hukum, peraturan, dan aturan yang berlaku, Juiice, pendiri, anggota
tim, dan pihak ketiga mana pun yang terlibat dalam proyek Juiice tidak akan bertanggung jawab atas
kerugian tidak langsung, khusus, insidental, konsekuensial, atau kerugian lainnya dalam bentuk apa pun,
dalam gugatan, kontrak atau lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada kehilangan pendapatan,
keuntungan, dan kehilangan penggunaan atau data), yang timbul dari atau sehubungan dengan
penerimaan atau kepercayaan pada whitepaper ini atau bagian darinya, atau setiap materi yang
menyertai, pernyataan atau informasi yang diberikan di situs web Juiice oleh Anda.
Semua pernyataan, estimasi, dan informasi keuangan yang terkandung dalam whitepaper ini, di situs web
Juiice, dalam siaran pers, atau di tempat lain yang dapat diakses oleh publik, termasuk pernyataan lisan
yang mungkin dibuat oleh Juiice, pendiri, anggota tim, dan setiap pihak ketiga yang terlibat dalam proyek
Juiice dan bertindak atas nama Juiice, yang bukan merupakan pernyataan fakta sejarah, merupakan
pernyataan atau informasi harapan masa depan. Pernyataan atau informasi harapan masa depan seperti
itu melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat menyebabkan
peristiwa atau hasil aktual yang berbeda secara material dari taksiran atau hasil yang tersirat atau yang
diungkapkan dalam pernyataan tersebut. Pernyataan ini dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti
"Ekspektasi", "target", "antisipasi", "bermaksud", "estimasi", "perkiraan", "akan", "harus", "bisa", "akan",
"akan", "jika", "mungkin", "mungkin ”,“proyek” atau kata-kata lain yang memiliki arti atau bentuk yang
serupa. Namun, kata-kata ini bukan cara eksklusif untuk mengidentifikasi harapan dimasa yang akan
datang.
Hukum di yurisdiksi tertentu dapat mempersempit atau membatasi penjualan dan pembelian token JUI.
Token JUI tidak ditawarkan atau didistribusikan ke, juga tidak dapat dijual kembali atau diasingkan oleh
pemegangnya kepada, warga negara, dan badan hukum, memiliki tempat tinggal mereka, lokasi atau
tempat mereka di negara atau wilayah di mana transaksi dengan token digital dilarang atau dengan cara
apa pun dibatasi oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Jika orang yang dibatasi tersebut membeli
token JUI, maka mereka telah melakukannya dengan atas dasar yang tidak sah, tidak sah, dan curang dan
dalam hal ini, akan menanggung konsekuensi negatif. Setiap orang tersebut yang berpartisipasi dalam
penggalangan dana dengan memberikan informasi palsu tentang kewarganegaraan, tempat tinggal dan
kebangsaan mereka akan melanggar Ketentuan Penjualan token JUI dan harus mengkompensasi kerusakan
dan/atau kerugian yang diderita karena pelanggaran ini. Anda setuju bahwa Anda membeli, menerima,
dan memegang token JUI dengan risiko Anda sendiri dan bahwa token JUI diberikan atas dasar "apa
adanya" tanpa jaminan dalam bentuk apa pun, baik tersurat maupun tersirat. Merupakan tanggung jawab
Anda untuk menentukan apakah secara hukum diizinkan untuk membeli token JUI di wilayah hukum Anda
dan apakah kemudian Anda dapat menjual kembali token JUI ke pembeli lain di wilayah hukum mana pun.
Anda menanggung tanggung jawab tunggal untuk menentukan atau menilai implikasi pajak dari partisipasi
Anda dalam crowdsale, membeli, atau menerima dan memegang token JUI dalam segala hal dan yurisdiksi
terkait. Anda menyatakan dan menjamin kepada kami bahwa dana yang disumbangkan bukan dari kegiatan
ilegal dan memungkinkan kami melakukan Pemeriksaan Anti Pencucian Uang (AML) yang sesuai. Anda
memahami dan menerima bahwa kami kapan saja dan tanpa penjelasan apa pun menolak kontribusi apa
pun berdasarkan kecurigaan baik yang sifatnya sederhana bahwa dana berasal dari tindakan ilegal atau
bahwa peraturan AML tidak dihormati.
Whitepaper ini dapat diperbaharui atau dirubah dengan versi terbaru dari whitepaper yang berlaku di atas
versi sebelumnya. Juiice tidak berkewajiban untuk memberikan Anda pemberitahuan tentang fakta atau
perubahan konten apa pun. Versi terbaru dari whitepaper dalam bahasa Inggris tersedia di situs web https:
// juiice.io/. Namun, tidak ada kewajiban untuk memperbarui, menambah, atau memperbaiki whitepaper
ini atau materi yang menyertainya dalam hal apa pun, atau untuk memberikan Anda akses ke informasi
tambahan apa pun. Informasi yang terkandung di sini dari waktu ke waktu dapat diterjemahkan ke dalam
selain bahasa Inggris atau digunakan dalam proses komunikasi tertulis atau verbal dengan pembeli,
pelanggan, mitra, dan calon pembeli yang ada dan prospektif, dll. Dalam hal terjadi konflik atau
ketidakkonsistenan antara terjemahan tersebut dan komunikasi dan whitepaper resmi bahasa Inggris ini,
ketentuan dokumen asli bahasa Inggris akan berlaku.

Intro
Pada dasarnya semua orang kreatif, dan atribut ini mendapat angin segar
dengan setiap media baru. Internet, bersama dengan teknologi modern
lainnya, memberikan sayap kreativitas yang tidak seperti sebelumnya. Tidak

semua orang dapat mengekspresikan dirinya dengan cara apa pun yang bisa
dibayangkan, tetapi karyanya juga dengan mudah bisa dilihat di seluruh
dunia. Ini melahirkan bentuk seni yang sama sekali baru: konten digital yang
dibuat oleh pengguna viral.
Seni ini mencakup hampir semua hal yang dapat dibayangkan, mulai dari
foto alam yang menakjubkan dan pertunjukan video dari berbagai
talenta hingga lelucon yang trendi, klip lucu, dan pemikiran asli. Di sisi lain,
setiap saat puluhan juta pemirsa senang, kagum dan bahkan tercerahkan
oleh konten ringan ini. Ini seperti hiburan gratis makanan cepat saji.
Kami menetapkan Juiice sebagai galeri seni konten mikro viral, yang
akan menghibur pengunjung dan mendorong penulis untuk memperluas
kreativitas, bakat, selera humor, cara berpikir mereka yang menarik. Tidak
ada kekuatan super atau keterampilan tambahan yang diperlukan untuk
berpartisipasi, bisa berupa foto anjing konyol atau meme sederhana.
Kami pikir pengguna adalah sumber daya yang berharga dari platform apa
pun, tetapi dieksploitasi tanpa kompensasi yang tepat. Di platform kami,
siapa pun dapat berpartisipasi dengan berkontribusi dan berkembang
tidak hanya ke beberapa selebriti top dengan jutaan pengikut dan
menerima hadiah atas partisipasi mereka. Tidak masalah di mana Anda
tinggal, teknologi blockchain memungkinkan seluruh dunia untuk dihargai
dengan baik. Blockchain adalah alat sempurna untuk menghargai kretaor
konten melalui smart contracts!
.
Ingin tahu? Kreatif? Juiice adalah jawabannya.

Mladen Babić, CEO

“Tujuan kami merupakan "Filosofi yang Bermanfaat", jadi kami membuat
alat, tempat dimana Anda menerima hadiah untuk interaksi yang
sekarang Anda lakukan secara gratis! Pengguna adalah sumber daya
berharga untuk platform apa pun dan dieksploitasi tanpa kompensasi
yang layak!”
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Tantangan
Banyak pameran daring tentang konten yang dibuat pengguna yang
menarik dan lucu, dari forum hingga aplikasi yang dirancang. Kita semua
mengunjunginya dan selama satu dekade ini telah menjadi bisnis multimiliar. Situs-situs seperti Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, 9Gag,
Quora, Tumblr, Ranker, WikiHow menjadi semakin kaya karena
keterlibatan kita, foto-foto yang diunggah, lelucon, kesukaan, dan konten
yang kita bagikan. Kegiatan semacam ini biasanya tidak mendapat komisi
apa pun.

Perhatian pengguna tidak mendapatkan imbalan
Dengan platform dan aplikasi populer saat ini, orang yang membuat situs besar dan
populer tidak dihargai. Situs-situs tersebut mengambil dalam jumlah besar uang yang
terakumulasi dari iklan, penjualan langsung, dll. Kami percaya bahwa setiap orang
yang membuat situs-situs tersebut besar yang harus diberikan imbalan. Keterlibatan
pengguna adalah sumber daya yang paling berharga, yang bersaing dengan setiap
pengiklan, tetapi dieksploitasi tanpa imbalan yang tepat.

Berbagi seharusnya mendapatkan imbalan
Pemasaran online didasarkan pada kunjungan yang mendorong penjualan. Jadi
wajar untuk mengatakan bahwa saat ini lalu lintas adalah salah satu komponen
yang paling penting. Namun sejauh ini mengarahkan lalu lintas ke situs-situs ini
gratis. Misalnya, aktivitas paling populer di media sosial adalah berbagi pos yang
bermanfaat, video lucu, dan foto yang menarik. Kita semua melakukannya
secara teratur, maka kita mempromosikan situs-situs tersebut, tetapi tanpa
imbalan sedikitpun.

Hanya beberapa kreator konten yang mendapat keuntungan
Membuat konten cukup mudah, tetapi banyak pembuat konten mikro tidak
dibayar sama sekali. Semua meme kucing, foto-foto fantastis, video-video
konyol, dan lelucon yang lucu dan kita kagumi setiap hari dibuat secara gratis.
Hal yang sama berlaku untuk banyak artikel yang bagus dan dengan ulasan yang
bermanfaat. Bahkan banyak influencer dan blogger mendapatkan demonetisasi
atau saluran mereka ditutup, karena aturan yang berbeda yang diterapkan
secara selektif.
‘’Setiap masalah memiliki solusinya. Anda hanya harus cukup kreatif
untuk menemukannya.’’
- Travis Kalanick, co-founder of Uber’’
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Solusi
Juiice memiliki misi untuk memberikan imblan kepada pembuat
konten, influencer, dan bahkan pengguna biasa atas keterlibatan
mereka.
Tulis gagasan Anda, rekam dan bagikan momen Anda, unggah gambar, sebarkan video, dan
dapatkan uang darinya. Kami akan membagikan pendapatan kami dari iklan di antara komunitas
kami yang aktif, sehingga semua orang akan termotivasi untuk berkontribusi pada konten yang
berkualitas. Dan kita tidak berhenti disana! Platform kami juga akan memberikan pengguna
kesempatan untuk secara langsung menghargai penulis konten lain dan bahkan dibayar saat
bermain game web biasa.
Dengan platform dan aplikasi Juiice, semua orang akan dapat menjadikan waktu sebagai
uang dan potensi dari situs dan aplikasi yang paling sering mereka gunakan. Setiap orang
memiliki sesuatu untuk ditunjukkan kepada dunia, komunitas atau teman, setiap orang
memiliki pertanyaan, semua orang menertawakan video konyol, semua orang
membutuhkan kutipan terkenal. Semua orang terhubung dengan orang lain di seluruh
dunia.
2019/2020 akan menjadi tahun influencers mikro dari seluruh dunia.
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Pasar potensial
Kami memanfaatkan pasar terbesar yang tumbuh setiap hari, di mana
persaingan sudah sangat sulit dan besar. Tetapi dengan ide yang
memberdayakan dan sederhana serta algoritma penghargaan yang
unik, kita juga bisa menjadi pemain utama. Selanjutnya, kami akan
bekerja bersama dengan mereka, menggunakan jaringan besar
mereka untuk mengarahkan lalu lintas ke dalam platform kami.
Pengguna kami akan membagikan konten Juiice di seluruh situs
terkenal lainnya dan menerima hadiah berdasarkan lalu lintas yang
mereka bawa. Kami bahkan percaya bahwa banyak dari mereka akan
mengikuti langkah kami.

Hampir ada 4,4 miliar pengguna internet di seluruh dunia. Sekitar 3,4 miliar
orang menggunakan media sosial. Hampir setiap orang memiliki smartphone,
laptop, PC atau tablet. Situs media sosial dan video sedang booming dan
sebagian besar lalu lintas internet terdiri dari konten video dan gambar. Bukan
hanya perangkat kami tetapi ‘Kami ’online 24/7. Kami bangun dan segera
memeriksa email dan pesan, menelusuri berita dan kejadian sosial. Bahkan
sebelum kita mulai bekerja, kita sudah menghabiskan setengah jam untuk
mendapatkan semua bentuk informasi dari manapun dan dari semua orang.
Pada akhir tahun 2020, 90% dari lalu lintas internet akan terdiri dari
konten video. Dengan layanan video-on-demand, streaming video game,
gif animasi, gambar, pesan dan pendapatan iklan di seluruh dunia, ada
miliaran dolar yang berputar. Dalam 5 tahun terakhir, terjadi
pertumbuhan rata-rata lalu lintas internet yang cepat selama 15-20% per
tahun. Sementara televisi tradisional mengalami stagnasi dan persentase
pemirsa TV lama terus menurun, streaming video mendapatkan
momentum.
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Beberapa situs tersebut menyembunyikan pendapatan iklannya, beberapa
menunjukkan laporannya secara publik. Jadi, inilah angka-angka yang
kami temukan di internet. Tahun 2018 adalah tahun Facebook yang
memimpin dengan pendapatam hampir 60 miliar dolar, mengikuti Youtube
dengan hanya di atas 20 miliar dolar. Instagram tumbuh dan Facebook
bertaruh untuk itu. Jadi kita terjun ke dalam pasar besar!

Sources: statista.com

Tahukah Anda bahwa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan dihuni sekitar 3
miliar orang yang berusia antara 14 - 40 tahun? Sebagian besar dari mereka
memiliki smartphone. Negara-negara berkembang ini memiliki potensi
terbesar, mengikuti basis pengguna media sosial yang sudah besar dari Amerika
Utara dan Eropa.
Ini adalah waktu yang tepat untuk terjun dan memberi semua orang
kesempatan untuk menghasilkan uang dari keterlibatan secara online pada
platform Juiice. Sejarah mendukung yang berani, dan kami hadir di sini
untuk melakukan perubahan.
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Pengguna kami
Influencer mikro & influencer yang sudah dikenal
Influencer adalah semacam bintang pop di internet karena kehadiran mereka yang kuat di
media sosial. Mereka memiliki banyak pengikut dan pelanggan, dan dapat mempengaruhi
sekelompok orang tertentu. Mereka adalah orang-orang yang menarik perhatian pengguna
terbesar dengan mengunggah video, foto, musik, kutipan, dll.

Kreator konten:
Kreator konten adalah siapa saja yang membuat video, mengambil gambar, meme photoshop,
membuat musik atau menulis blog. Mereka membuat lelucon, menyebarkan berita,
menunjukkan hobi dan keterampilan yang menarik. Juiice adalah apa yang mereka butuhkan
untuk menghasilkan uang dari pekerjaan mereka, rasa humor dan bakat.

Pengguna media sosial:
Ada miliaran orang yang menggunakan jaringan dan media sosial. Gunakanlah mereka dan
mulai mendapatkan hadiah dengan koneksi, pengikut, teman, dll. Jika Anda tidak memiliki
apa pun untuk diunggah, maka Anda dapat berbagi konten dan menyebarkan berita. Anda
akan diberikan reward untuk melakukannya!

Gen Z, gen Y, dan gen X
Kami akan menargetkan lebih banyak GEN Z (lahir pada pertengahan 1990 hingga
pertengahan 2000-an) dan GEN Y (dikenal sebagai milenium, awal 1980-an hingga
pertengahan 1990-an). Kami percaya kedua kelompok ini akan mengubah pasar seperti yang
kita tahu. Generasi X (lahir pada 1960-an hingga awal 1980-an) bukan generasi sasaran
utama kami, namun, mereka akan menggunakan platform dan aplikasi kami secara pasti.

Mengapa Z dan gen Y sebagai target?
Mereka adalah masa depan kita! Mereka mencari cara baru untuk mengekspresikan dan
menghasilkan uang! Mereka tumbuh dengan internet, mereka tahu cara menggunakan
smartphone, mereka berpikir dengan cara berbeda dari generasi yang lebih tua. Misalnya,
Gen Z yang menonton video sosial setiap bulan adalah 40 persen di atas rata-rata untuk
menggunakan sumber online untuk meneliti produk. Mereka juga dipengaruhi oleh ulasan
sosial, mengakui bahwa banyak "suka" dan komentar positif di media sosial memotivasi
mereka untuk melakukan pembelian.
Tahun 2019/2020 akan menjadi tahun influencer mikro dan pengusaha dan
mereka akan menggunakan setiap alat yang mungkin ada pada pasar, yang dapat
memberi mereka penghasilan tambahan yang sama.
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Fitur pada Platform
Ekosistem Juiice terdiri dari pengguna, pembuat konten, dan pengiklan.
Platform ini hanya mengambil sebagian kecil dari pendapatan iklan, tetapi
sisanya masuk ke komunitas aktif. Model bisnis kami memberdayakan influencer
mikro dan pengguna media sosial normal untuk bekerja sama dengan Juiice
secara cermat dan pada akhirnya mendapatkan kompensasi atas kehadiran
mereka dan aktivitas kasual secara online.

Akun Gratis
Siapa pun yang melakukan pendaftaran di platform Juiice akan menjadi pengguna
kami. Akun ini gratis dan dapat melakukan apa saja yang ditawarkan: menambahkan
konten, berbagi konten, melakukan tugas sehari-hari dan membuka fitur tambahan,
memberikan reward kepada pembuat konten favorit Anda dan mendukung badan amal
yang terdaftar.

Juiice Power Account (reward account)
Akun ini membuka fitur daya. Untuk menambahkan atau berbagi konten, Anda
menerima hadiah dari platform Juiice berdasarkan kunjungan dan pendapatan yang
dihasilkan melalui iklan kami yang ditampilkan di sekitar konten tersebut. Pengguna
membuka kunci power account dengan 1000 token JUI. Untuk membuka akun ini harus
melakukan pesanan untuk membuktikan komitmen dan untuk menghindari akun palsu
yang menyebarkan konten yang tidak pantas. Token dapat dibeli atau diterima dari
pengguna lain sebagai hadiah.

Gamifikasi dengan cara yang menyenangkan
Akun Juiice juga akan menampilkan sistem gamified selain dari skema hadiah berbentuk
uang. Untuk setiap tindakan, termasuk menyukai dan berkomentar, pengguna akan
diberikan Juiice Pulp. Juiice Pulp tidak dapat ditebus, tetapi akan meningkatkan 'levelpupl' pengguna dan memberikan lencana dan peringkat, oleh karena itu kami
memotivasi mereka untuk terlibat secara aktif.

Fitur Donasi
Di dalam reward account Anda, Anda dapat mengatur untuk menyumbangkan berapapun
dari hadiah yang Anda miliki untuk amal atau kampanye yang dikonfirmasi dan terbukti
yang akan dipublikasikan di platform kami. Ini akan dijaga dengan menggunakan smart
contracts.
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Peralatan Influencers
Juiice akan memiliki berbagai alat influencer, di mana pengiklan dapat menyewa
influencer atau mempublikasikan panggilan ke influencer, sehingga mereka dapat
mengajukan permohonan untuk kampanye mereka dan membawa pulang hadiah
dari pengiklan dalam bentuk token Juiice.

Bonus harian
Akan ada pencarian harian, seperti menonton sepuluh video yang sedang tren,
membagikan sesuatu melalui Facebook dan mendapatkan suka pada komentar
Anda. 'Dailies' ini akan diberikan fitur tambahan dan bonus.

Bonus undangan
Melalui program referensi kami, anggota akan didorong untuk mengundang orang
lain untuk bergabung dengan Juiice, karena mereka akan menerima bagian dari
penghasilan mereka.
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Token JUIICE
Juiice menciptakan platform media sosial dan hiburan untuk generasi saat ini,
menginspirasi keterlibatan sosial yang lebih bernilai secara budaya,
terpercaya, dan berbasis nilai. Sebagai platform media sosial, kami bertujuan
untuk menyatukan semua orang dan komunitas, dan menghubungkannya
dengan konten dan peluang yang relevan sambil memungkinkan setiap
pengguna tunggal untuk memonetisasi nilai aktivitas online mereka.
Prinsip dasar di balik ekosistem Juiice adalah bahwa semua peserta harus
termotivasi secara finansial untuk membuat, berbagi, memposting atau menyukai
konten online dan berbagi nilai satu sama lain. Ekosistem ini sendiri terdiri dari
pengguna, pembuat konten, influencer, pengiklan, dan pengembang aplikasi semua terhubung dan bertransaksi satu sama lain melalui jaringan komunitas yang
terdesentralisasi.
Sumber utama pendapatan Juiice berasal dari iklan, di mana 60% dari pendapatan
akan didistribusikan kembali (melalui buyback token) kepada pengguna platform
yang ada, sementara 40% sisanya akan digunakan sebagai biaya operasional dan
pengembangan lebih lanjut. Selain "dikunci" sejumlah token JUI untuk mengakses
fitur platform, kami akan membebankan biaya yang kecil untuk setiap pengiriman
atau pembelian yang melibatkan token JUI dalam platform dan melakukan
pemusnahan token yang sesuai untuk mengurangi pasokan JUI yang beredar.
Semua hal di atas akan membantu mempertahankan dan menstabilkan pasar token
JUI dan hasilnya akan membawa nilai lebih bagi para pesertanya.
Untuk mempercepat pembangunan ekosistem selama tahap awal dan mendorong
adopsi pengguna awal, Juiice akan menetapkan pool hadiah token JUI untuk
memulai pertumbuhan melalui akuisisi pengguna, sementara memberikan reward
kepada pembuat konten dan pengguna aktif atas kontribusi mereka. YA, Juice
akan memonetisasi semua aktivitas media sosial Anda, bahkan "suka" dan
"berbagi" konten yang berharga.
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JUI adalah token utilitas asli yang akan memperkuat platform media sosial Juiice,
memberikan akses kepada fitur platform yang kuat, dan digunakan untuk memberikan
reward kepada pengguna yang aktif di dalam platform Juiice:
•

Juiice Reward Account – Algoritme kepemilikan Juiice mengukur dan menganalisis
aktivitas pengguna, seperti mengunggah dan berbagi konten, dan menentukan
nilai potensial dari setiap kontribusi berdasarkan jumlah view, berbagi, dan suka.

•

JUI adalah satu-satunya cara untuk menerima hadiah di dalam platform.

•

Token JUI memungkinkan terjadinya pembelian dalam aplikasi, seperti barang
virtual, untuk memberikan hadiah kepada pengguna lain atau memberikan
akses ke aplikasi baru yang didukung oleh platform.

•

Donasi yang didukung oleh token JUI, mendorong badan amal untuk terlibat
langsung dengan pengguna platform untuk membantu yang bagi membutuhkan.

•

Market Place Juiice dan Pengiklanan Langsung, memungkinkan pengguna dan
influencer untuk mempromosikan produk mereka dan membawa lalu lintas data ke
situs web mereka dengan imbalan token JUI.

•

Menghubungkan influencer dan pengiklan - Tidak ada lagi pemotongan agensi.
Token JUI akan disimpan di escrow sampai kedua pihak puas dengan perjanjian
mereka dan masing-masing situs memenuhi kewajibannya.

Juiice dan Blockchain
Juiice menciptakan platform media sosial terdesentralisasi
penghargaan yang didukung oleh blockchain Ethereum.

dan mekanisme

JUI akan diimplementasikan pada blockchain Ethereum publik sebagai token ERC20.
Blockchain Ethereum saat ini merupakan standar industri untuk menerbitkan aset
digital dan smart contracts. Antarmuka token ERC20 memungkinkan untuk melakukan
pengiriman token standar yang kompatibel dengan infrastruktur ekosistem Ethereum
yang ada, seperti alat pengembangan, dompet, dan exchanges. Jaringan Ethereum
publik akan berfungsi sebagai lapisan penyelesaian untuk token JUI, yang
memungkinkan dilakukannya pengiriman, pembelian aset virtual, dan distribusi hadiah
dilakukan langsung pada blockchain. Smartcontract akan secara otomatis melakukan
pembayaran transaksi dan distribusi hadiah tanpa partisipasi perantara pihak ketiga.
Selain itu, Juiice akan menggunakan smart contracts yang memungkinkan pengiklan
untuk menetapkan persyaratan dan preferensi mereka sendiri. Setelah influencer
setuju dengan tawaran pengiklan, persyaratan akan ditulis ke dalam smart contracts
yang kemudian akan ditandai dengan timestamp dan dimasukkan ke blockchain. Ketika
melakukan pembayaran, salah satu keuntungan terbesar menggunakan teknologi
blockchain dalam hubungan antara pengiklan-influencer adalah kemampuan untuk
menawarkan escrow. Baik pengiklan dan influencer harus termotivasi untuk memenuhi
kewajiban kontrak dengan menempatkan deposit dengan token JUI. Deposit ini dirilis
setelah smart contracts selesai, memaksa kedua belah pihak untuk mencapai
kesepakatan mengenai kolaborasi mereka. Platform ini akan mendorong dan
menghargai pengembang pihak ketiga yang akan menyebarkan dan mempromosikan
aplikasi baru yang terdesentralisasi.
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Ringkasan Penjualan Token
INFORMASI UMUM: JUIICE - JUI
• Token Juiice (Ticker: JUI) adalah token utilitas ERC-20
• Jumlah total Token JUI yang akan dihasilkan selama TGE :
50,000,000,000 JUI
• Tidak ada token tambahan yang akan dibuat dan semua token
yang tidak dijual dalam Penjualan Token akan dimusnahkan.
• Jumlah total token JUI yang disediakan untuk Penjualan Token
(Penjualan privat dan Publik): 30,000,000,000 JUI (60 %)
• Kontribusi minimum (soft cap): 1,000,000 USD
• Harga token JUI: 1 JUI = 0.0002 USD*
* Dapat berubah selama Penjualan Token Publik dan sesuai dengan Ketentuan Penjualan
dari exchange yang ditunjuk.
Jika ingin berpartisipasi dalam penjualan token, semua pembeli dalam crowdsale harus
menjalani prosedur know-your-customer (KYC) seperti yang disyaratkan oleh hukum dan
peraturan KYC / AML yang berlaku.
Pembeli dari yurisdiksi tertentu (termasuk, tetapi tidak terbatas pada Amerika Serikat,
Kanada, Republik Korea dan Singapura) sebagaimana ditentukan dalam syarat dan
ketentuan crowdsale token Juiice (dipublikasikan di situs web kami www.juiice.io) tidak
berhak untuk berpartisipasi dalam penjualan token.
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Jumlah token JUIICE yang dibuat: 50,000,000,000
• 60% token akan dijual pada ICO untuk mendapatkan dana guna pengembangan
produk lebih lanjut, operasi dan ekspansi internasional.
• 10% dari token akan diberikan kepada angel investors tahap awal, yakin, yang
menunjukkan banyak kepercayaan dan menyediakan banyak bahan untuk ide
kami
• 10% token akan disediakan untuk Juiice Foundation.
• 7% akan diberikan kepada penasihat dan duta besar kami yang membantu
proyek dengan pengetahuan dan keahlian mereka.
• 6% akan dimiliki oleh pendiri proyek dan anggota tim lainnya yang membantu
menciptkan proyek dengan kerja keras dan dedikasi mereka..
• 4% unutk bounty pool guna memberikan penghargaan kepada kontributor, yang
membantu membangun dan menyusun basis data entitas kami.
• 3% token akan ditambahkan ke pool hadiah Juiice.com.

Rencana vesting untuk Tim, Penasihat dan Duta Besar
Semua token termasuk milik pendiri akan divesting selama 24 bulan dengan jarak
bulanan.
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Jumlah token JUIICE yang dibuat: 50,000,000,000
• 40% Pemasaran
• 20% Pengembangan Produk
• 15% Biaya Administrasi & Operasional
• 15% Pengembangan Bisnis
• 5% Biaya Hukum
• 5% Infrastruktur IT
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Roadmap
Kami akan berbagi pengalaman dan sukacita !
Mendesentralisasi dan memberikan penghargaan kepada
semua orang karena menghabiskan waktu untuk aplikasi dan
platform kami!

Q1 2019
-POC (proof of concept)

Q2 2019
-MVP (minimum viable product)

Q3 2019

- Platform web yang bekerja
- Penutupan penjualan
private (10% token)

Q4 2019

-IEO (initial exchange
offering)
- Gamifikasi ditambahkan ke
dalam platform Juiice
- Fitur: membuat grup,
membuka halaman
promo, sekolah belajar
Juiice

Q2 2020

- Live streaming utk pengguna
- Penambhaan game pada
platform Juiice
- Bekerja sama dgn selebritis
online/ influencersl

Q1 2020
- Apl. Dirilis di google play dan
apple store
Platform informasi transaksi token
- Perluasan fitur platform
- Peralatan untuk influencers

Q3 2020
- Integrasi dengan fitur AR
(augmented reality)
- Juiice chat rooms
- Lab. foto & video Juiice
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OŽBEJ DRMOTA
IEO & Blockchain Advisor

DARYL NAIDOO
IEO & ICO Advisor
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Blockchain Advisor
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