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Sorumluluk Reddi ve Risk Açıklaması

LÜTFEN BU BÖLÜMÜN TAMAMINI OKUYUN VE BİTİRMEDEN HİÇBİR EYLEM YAPMAYIN

Bu tanıtım belgesinin amacı, Juiice'in iş modelinin ve değer teklifinin bir özetini sunmak ve
önerilen madeni para satışı ile bağlantılı olarak potansiyel madeni para alıcıları için juiice'nin
toplu satışını teşvik etmektir. Aşağıda verilen bilgiler herhangi bir nedenle değiştirilebilir,
kapsamlı olmayabilir ve sözleşme ilişkisinin herhangi bir unsuru anlamına gelmez. JUI
tokenlerinin satışı ve satın alınması, seçilen token satış sağlayıcısı (borsa), politikası ve satış
şartları tarafından yönetilecek ve yönetilecektir.
Yapmanız gereken eylem konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, yasal, mali, vergi veya diğer
profesyonel danışman(lar) a danışmalı , hemen Juiice web sitesinden uzaklaşmalı ve Juiice'in
gelişimine katkıda bulunmamalısınız.
Bu teknik incelemede, her şeyin dahil olduğu veya projeyi incelerken arzu edebileceğiniz tüm
bilgileri içerdiğini iddia etmez . Bu teknik dokümanın tek amacı, JUİ tokenlerini satın almak
amacıyla proje ve şirket hakkında kapsamlı bir analiz yapıp yapmayacağınızı belirlemeniz için
size uygun ve makul bilgiler sunmaktır . JUİ TOKENLERİNİN SATIN ALINMASI YÜKSEK
DERECEDE RİSK İÇERİR VE HARCANAN MİKTARIN TAMAMINI KAYBETMEYİ GÖZE
ALAMAZSANIZ, BU SATIŞTA HERHANGİ BİR PARA HARCAMAMALISINIZ.JUİ token satın alma
ile ilgili olası risklerin daha kapsamlı bir listesi için lütfen satış koşullarına bakın . Bu teknik
incelemede yer alan tüm bilgi ve içerikler “ olduğu gibi” esasına göre kullanılacaktır. JUİ
tokenlerini satın almaya karar verirken , projenin incelenmesine ve ilgili şartlar ve ilgili tüm
farklı riskler de dahil olmak üzere bunların koşullarına güvenmelisiniz . JUİ Tokenlerinin satın
alınmasına karar vermeden önce, bu satın alma ile ilgili tüm konularda yasal , mali , vergi veya
diğer profesyonel danışmanlarınıza danışmalı ve bu teknik incelemeyi dikkatlice gözden
geçirmeli ve bütünüyle düşünmelisiniz . Siz ve diğer muhtemel token alıcıları, Juiice, onun işi ve
crowdsale satış şartları hakkında sorular sormaya ve bilinçli bir satın alma kararı vermenizi
sağlamak için gerekli olabilecek verileri talep etmeye teşvik edilir .
Bu teknik inceleme , Juiice web sitesinde veya satış açısından herhangi birşey veya yatırım için
bir talep için prospektüs teşkil etmeyecek ve herhangi bir şekilde herhangi bir yargı alanında
herhangi bir menkul kıymet satın almak için bir teklif veya Teklif talebi ile ilgili değildir . JUI
tokenlerini satın almaya karar verirseniz , satın alma işleminizin, juııce'deki veya başka bir
şirketteki herhangi bir menkul kıymetler, yatırım birimleri ve/veya sıradan veya diğer hisse
senetleri için kripto para birimi alışverişini içermediğini lütfen unutmayın . Ayrıca, bir JUİ token
sahibi olarak, kar paylaşımı şemasına garantili veya kar paylaşımı şemasına katılan veya Juiice
Ltd. ' de herhangi bir mülkiyet hakkı alan herhangi bir temettü veya başka bir gelir hakkı
alamazsınız. Juiice Ltd yönetimine katılma hakkı. Biz JUİ tokenleri menkul değildir ve herkes
tarafından satın alınabilir olduğuna inanıyoruz. Bu belge, alıcıların korunması için tasarlanmış
herhangi bir yargı alanının yasalarına veya düzenlemelerine uygun olarak oluşturulmamıştır ve
tabi değildir.
herhangi bir düzenleyici kurum, bu teknik incelemede belirtilen bilgileri incelememiş veya
onaylamamıştır . Böyle bir eylem , herhangi bir yargı alanının yasaları, düzenleyici gereklilikleri
veya kuralları altında yapılmamıştır veya alınmayacaktır . Bu teknik dokümanın yayınlanması ,
dağıtımı veya yaygınlaştırılması, yürürlükteki yasaların, düzenleyici gerekliliklerin veya kuralların
yerine getirildiği anlamına gelmez. Bu teknik incelemede yer alan hiçbir finansal bilgi
denetlenmemiştir.

Sorumluluk Reddi ve Risk Açıklaması

LÜTFEN BU TÜM BÖLÜMÜ OKUYUN VE TAMAMLAMADAN HERHANGİ BİR EYLEM YAPMAYIN

Juiice, kurucuları, ekip üyeleri ve Juiice projesinde yer alan herhangi bir üçüncü taraf, bu
teknik incelemede yer alan herhangi bir materyalin veya beraberindeki herhangi bir işlemin
ve ifadenin doğruluğu, güvenilirliği ve eksiksizliğiyle ilgili herhangi bir yasal sorumluluk
kabul etmemektedir. Geçerli yasalar, yönetmelikler ve kurallar tarafından izin verilen azami
ölçüde, Juiice, kurucuları, ekip üyeleri ve Juiice projesinde yer alan herhangi bir üçüncü
taraf, herhangi bir dolaylı, özel, arızi, sonuç veya diğer kayıplardan sorumlu olmayacaktır.
haksız fiil, sözleşme veya başka bir şekilde (gelir veya kâr kaybı ve kullanımı dahilindeki veri
kaybı , ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), bu tanıtım belgesinin veya herhangi bir
bölümünün kabul edilmesi veya bunlara güvenilmesiyle bağlantılı olarak veya Juiice web
sitesinde sizin tarafınızdan sağlanan her türlü malzeme, beyan veya bilgi.
Bu teknik incelemede, Juiice web sitesinde, basın bültenlerinde veya Juiice, kurucuları, ekip
üyeleri tarafından yapılabilecek sözlü bildirimler de dahil olmak üzere halkın erişebileceği
başka herhangi bir yerdeki tüm beyanlar, tahminler ve finansal bilgiler Juiice projesinde yer
alan ve Juiice adına hareket eden, tarihsel gerçeğin ifadesi olmayan üçüncü taraflar, ileriye
dönük beyanlar veya bilgiler oluşturur. Bu tür ileriye dönük beyanlar veya bilgiler, gerçek
olayların veya sonuçların tahminlerden veya bu ileriye dönük beyanlarda ima edilen veya
ifade edilen sonuçlardan önemli ölçüde farklılaşmasına neden olabilecek bilinen ve
bilinmeyen riskleri ve belirsizlikleri içerir. Bu ifadeler kelimelerle tanımlanabilir
"sanıyorum", "hedef” “ "tahmin" “" niyetinde", "plan", "tahminimce“, "olacak", "olmalıdır",
"olabilirdi", "olur", "Eğer", "olabilir",” mümkün“, " proje” ya da benzer anlam ya da
formdaki diğer kelimeler, ancak bu kelimeler ileriye dönük ifadeleri tanımlamanın tek yolu
değildir.
Belirli bölgelerindeki , ülkelerdeki yasalar, JUI tokenlerinin satışını ve satın alınmasını
kısıtlayabilir veya sınırlayabilir. JUI Tokenleri, gerçek veya tüzel kişilerin vatandaşlarına,
ikamet ettikleri yere, yerlerine veya kuruluş yerlerine sahip oldukları ülkelere bölgelere
sahiplerine yeniden satılamaz veya başka türlü yabancılaştırılamaz. dijital tokenlerle
işlemler yasaklanmış veya herhangi bir şekilde yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerle
kısıtlanmış ise Bu tür sınırlı bir kişi JUI toknleri satın alırsa, bu tür sınırlı kişi bunu yasadışı,
yetkisiz ve hileli bir şekilde yapmış ve bu bağlamda olumsuz sonuçlar doğuracaktır.
Vatandaşlıkları, ikamet yerleri ve uyrukları hakkında yanlış bilgi sağlayarak para toplamaya
katılan kişiler, JUI tokenlerinin Satış Şartlarını ihlal edecek ve bu ihlal nedeniyle maruz
kalınan zararları ve / veya kayıpları telafi etmek zorunda kalacaklardır. JUI tokenlerini satın
alma, satma ve tutma riski size aittir ve JUI tokenlerinin açık veya zımni herhangi bir
garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlandığını kabul edersiniz. Yasal olarak JUI tokenlerini
ülkenizdeki yasalar çerçevesinde satın almanıza izin verilip verilmediğini ve JUI tokenlerini
herhangi bir yetki alanında başka bir alıcıya tekrar satabileceğinizi belirlemek sizin
sorumluluğunuzdadır. JUI tokenlerini her açıdan ve ilgili yargı alanlarında toplu satış, satın
alma veya satma ve tutma işlemlerinden siz sorumlusunuzdur. Katkıda bulunulan fonların
herhangi bir yasadışı faaliyetten kaynaklanmadığını ve uygun Kara Para Aklama (AML)
Çeklerine izin verdiğimizi beyan ve garanti edersiniz. Herhangi bir zamanda ve herhangi bir
açıklama yapmadan, fonların yasadışı eylemlerden kaynaklandığı veya AML düzenlemesinin
onurlandırılmadığı şüphesiyle herhangi bir katkıyı reddedebileceğimizi anlıyor ve kabul
ediyorsunuz.
Bu tanıtım belgesi, önceki sürümlere göre geçerli olan tanıtım belgesinin en son sürümüyle
güncellenebilir veya değiştirilebilir.Juiice, herhangi bir değişikliğin gerçekliği veya içeriği
hakkında herhangi bir bildirimde bulunmak zorunda değildir. İngilizce yazının en son
sürümünü https://juiice.io/ web sitesinde bulabilirsiniz. Ancak, bu tanıtım belgesini veya
beraberindeki materyalleri herhangi bir bakımdan güncelleme, tamamlama , düzeltme veya
başka herhangi bir ek bilgiye erişiminizi sağlama yükümlülüğü yoktur. Burada yer alan
bilgiler zaman zaman İngilizce dışındaki dillere çevrilebilir veya mevcut ve potansiyel token
alıcıları, müşteriler, ortaklar, vb. İle yazılı veya sözlü iletişim sırasında kullanılabilir. Bu tür
çeviriler ve iletişimler ile İngilizce tanıtım belgesi arasında herhangi bir çelişki veya
tutarsızlık olması durumunda, İngilizce orijinal belgenin hükümleri geçerli olacaktır.

Giriş
İnsanlar varsayılan olarak yaratıcıdır ve bu özellik her yeni ortamla taze
rüzgar alır. İnternet, diğer modern teknolojilerle birlikte, daha önce hiçbir
şeye benzemeyen yaratıcılık kanatları verdi. Sadece herkes kendini akla
gelebilecek herhangi bir şekilde ifade edemez, çalışmaları tüm dünyada
kolayca görülebilir. Bu tamamen yeni bir sanat biçimi oluşturdu: viral kullanıcı
tarafından oluşturulan dijital içerik.
Bu sanat , doğanın nefes kesen fotoğraflarından ve çeşitli yeteneklerin video
performanslarından modaya uygun şakalara , komik kliplere ve orijinal
düşüncelere kadar akla gelebilecek her şeyi içerir. Diğer tarafta, her an on
milyonlarca izleyici bu atıştırmalık içeriğiyle eğlendirilir , hayrete düşer ve
hatta aydınlanır . Bu eğlence ücretsiz fast food gibidir .
Juiice'i hem ziyaretçileri eğlendirecek hem de yazarları yaratıcılıklarını,
yeteneklerini, mizah duygularını, ilginç düşünme biçimlerini yaymaya teşvik
edecek viral mikro içeriğin bir sanat galerisi olarak ayarladık. Katılım için
hiçbir süper güç veya ekstra beceri gerekmez, bu sadece bir aptal köpek
fotoğrafı veya bir basitlik olabilir.
Kullanıcıların herhangi bir platform için değerli bir kaynak olduğunu
düşünüyoruz, ancak uygun tazminat ödemeden yararlanıyoruz.
Platformumuzda, herkes sadece milyonlarca takipçisi olan en iyi birkaç ünlüye
katkıda bulunmak ve yaymakla değil, katılımlarından dolayı ödül alabilir. Nerede
yaşadığınız önemli değil, blockchain teknolojisi tüm dünyayı başarıyla
ödüllendiriyor. Blockchain, akıllı sözleşmelerle içerik oluşturucuları
ödüllendirmek için mükemmeldir!
.
Meraklı? Yaratıcı? Cevap Juiice.
Mladen Babić, CEO

“Amacımız“ Ödüllendirme Felsefesi ”olduğundan, şimdi ücretsiz olarak
yaptığınız etkileşimler için ödüller aldığınız aracı yapıyoruz! Kullanıcılar
herhangi bir platform için değerli bir kaynaktır ve herhangi bir uygun
tazminat olmadan yararlanırlar”
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Meydan okuma
Forumlardan belirlenmiş uygulamalara kadar ilginç, eğlenceli,
kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerin çevrimiçi sergilerinin
bolluğu vardır. Hepimiz onları ziyaret ediyoruz ve on yıl boyunca bu
çok milyarlık bir iş haline geldi. Facebook, Youtube, Instagram,
Twitter, 9Gag, Quora, Tumblr, Ranker, WikiHow gibi siteler,
katılımımız, yüklenen fotoğraflarımız, şakalarımız, beğenilerimiz ve
paylaşımlarımız nedeniyle daha da zenginleşiyor. Bu tür bir faaliyet
genellikle komisyon almaz.

Kullanıcının ilgisi ödüllendirilmez
Mevcut popüler platformlar ve uygulamalarla, siteleri büyük ve popüler yapan kişiler
bunun için ödüllendirilmez. Bu siteler, reklamlardan, doğrudan satışlardan vb.
Biriken büyük miktarlardan para ödüyor. Bu siteleri, ödüllendirilmesi gereken büyük
yapan kişilerin kullanıcıların olduğuna inanıyoruz. Kullanıcının katılımı, her reklam
verenin rekabet ettiği en değerli kaynaktır, ancak uygun bir ödül katılımı olmadan
istismar edilir.

Paylaşım ödenmelidir
Çevrimiçi pazarlama, satışları artıran ziyaretlere dayanmaktadır. Bu nedenle,
günümüzde trafiğin en önemli bileşenlerden biri olduğunu söylemek doğrudur.
Ancak şu ana kadar bu sitelere trafik yönlendirmek ücretsizdir. Örneğin, sosyal
medyadaki en popüler etkinlik anlamlı yayınlar, komik videolar ve ilginç fotoğraflar
paylaşmaktır. Hepimiz düzenli olarak yapıyoruz, dolayısıyla bu siteleri teşvik
ediyoruz, ancak karşılığında hiçbir şey yapmıyoruz.

Yalnızca bazı içerik oluşturucular kâr elde eder
İçerik yapmak kolaydır, ancak birçok mikro içerik oluşturucuya hiç ödeme yapılmaz.
Hepimizin güldüğü ve her gün hayran olduğumuz tüm o kedi taklitleri, harika
fotoğraflar, saçma videolar ve şakalar ücretsiz olarak yapılır. Aynı şey çok sayıda iyi
makale ve faydalı yorum için de geçerlidir. Seçici olarak uygulanan farklı kurallar
nedeniyle birçok etkileyici ve blogcu bile şeytanlaştırılıyor veya kanalları kapatılıyor.

‘’Her sorunun bir çözümü var. Sadece bulabilecek kadar yaratıcı
olmalısın.’’ - Travis Kalanick, Uber'in kurucu ortağı’
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Çözüm
Juiice, içerik oluşturucuları ödüllendirme görevinde, çünkü
oluşturucular ve sıradan kullanıcılar da dahil edildi..
Düşüncelerinizi yazın, anlarınızı yakalayın ve paylaşın, bir resim yükleyin, bir video
yayınlayın ve bunu yaparak para kazanın. Reklam gelirini aktif topluluğumuz arasında
paylaşacağız, böylece herkes kaliteli içeriğe katkıda bulunmak için motive olacaktır. Ve biz
bununla uğraşmıyoruz! Platformumuz ayrıca kullanıcıya diğer içerik yazarlarını doğrudan
ödüllendirme ve hatta gündelik web oyunları oynarken ödeme yapma şansı verecektir.
Juiice platformu ve uygulaması ile herkes, en çok kullandıkları sitelerden ve uygulamalardan
zaman ve potansiyel kazanabilir. Herkesin dünyaya, topluluğa veya arkadaşlara göstereceği
bir şey var, herkesin bir sorusu var, herkes aptal videolara gülüyor, herkesin ünlü bir alıntıya
ihtiyacı var. Herkes dünyadaki diğer insanlarla bağlantı kurar.

2019/2020 dünyanın dört bir yanından gelen mikro-etkilenenlerin yılları olacak
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Pazar potansiyeli
Rekabetin çok zor ve büyük olduğu, her geçen gün büyüyen büyük bir pazara
giriyoruz. Ancak, güçlendirici ve basit bir fikir ve benzersiz ödüllendirme
algoritmasıyla, önemli bir oyuncu olabiliriz. Ayrıca, trafiği platformumuza
yönlendirmek için büyük ağlarını kullanarak onlarla el ele çalışacağız.
Kullanıcılarımız Juiice içeriğini diğer yerleşik sitelerin hepsinde paylaşacak ve
getirdikleri trafiğe göre bir ödül alacak. Hatta birçoğunun adımlarımızı takip
edeceğine inanıyoruz.

Dünyada yaklaşık 4.4 milyar internet kullanıcısı var. Yaklaşık 3,4 milyar insan sosyal medya
kullanıyor. Neredeyse herkes akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, PC veya tablete sahip. Sosyal
medya siteleri ve video siteleri büyüyor ve internet trafiğinin büyük kısmı video içeriği ve
görüntülerden oluşuyor. Sadece cihazlarımız değil, ‘WE’ de 7/24 çevrimiçi. Uyanırız ve
hemen e-postaları ve mesajları kontrol eder, haberlere ve sosyal olaylara göz atarız. İşimize
bile başlamadan önce, her yerden ve herkesden her türlü bilgiyi almak için yarım saat
harcıyoruz.

2020'nin sonunda, internet trafiğinin%90'ı video içeriğinden oluşacak. Talep
üzerine video, video oyunları, animasyonlu gifler, resimler, mesajlaşma ve dünya
çapında reklam geliri ile milyarlarca dolar geri dönüyor. Son 5 yılda internet
trafiğinde yıllık ortalama %15-20 oranında hızlı bir artış yaşandı. Geleneksel
televizyon durgunlaşırken ve eski tarz TV izleyicilerinin yüzdesi sürekli azalırken,
video izlenimi ivme kazanıyor.
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Bu sitelerden bazıları reklam gelirlerini gizliyor, bazıları ise raporlarını herkese açık olarak
gösteriyor. İşte internette bulduğumuz numaralar. 2018, Youtube'un 20 milyar doların biraz
üzerinde olduğu Youtube'u takip ederek 60 milyar dolara yakın gelirle liderlik eden
Facebook yılıydı. Instagram büyüyor ve Facebook büyük zaman kazanıyor. Yani büyük bir
pazara dalıyoruz!

Sources: statista.com

Asya, Afrika ve Güney Amerika'da 14 ila 40 yaşları arasında yaklaşık 3 milyar insan
yaşadığını biliyor muydunuz? Bu insanların çoğunluğu bir akıllı telefona sahip. Bu
gelişmekte olan ülkeler, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki sosyal medya kullanıcılarının zaten
büyük tabanını takiben en büyük potansiyele sahiptir.
İçeri atlamak ve insanlara Juiice platformunda çevrimiçi katılımdan para kazanma şansı
vermek için mükemmel bir zaman. Tarih cesur olanı destekliyor ve değişikliği yapmak için
buradayız.
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Kullanıcılarımız
Mikro etkiler ve halihazırda bilinen etkiler

Etkileyenler, sosyal medyadaki güçlü varlıkları nedeniyle internetteki pop yıldızlarıdır. Çok
sayıda takipçisi ve abonesi var ve belirli bir grup insanı etkileyebilirler. Videolarını,
resimlerini, müziklerini, alıntılarını vb. Yükleyerek en büyük kullanıcının dikkatini çekenler
onlar ...

İçerik oluşturucular:
İçerik oluşturucuları video yapan, fotoğraf çeken, photoshop çeken, müzik oluşturan veya
blog yazan herkesdir. Şaka yapıyorlar, kelimeyi yayıyorlar, ilginç hobiler ve beceriler
gösteriyorlar. Juiice, çalışmalarından, mizah duygusundan ve yeteneklerinden para
kazanmak için ihtiyaç duydukları şeydir.

Sosyal medya kullanıcıları:

Sosyal medya ağlarını ve sitelerini kullanan milyarlarca insan var. Bunları kullanın ve
bağlantılarınız, takipçileriniz, arkadaşlarınız vb. İle ödül almaya başlayın. Yükleyecek bir
şeyiniz yoksa içeriği paylaşabilir ve kelimeyi yayabilirsiniz. Bunun için de ödüllendirileceksin!

Gen Z, gen Y, and gen X
Çoğunlukla GEN Z'yi (1990'ların ortalarından 2000'lerin ortalarına kadar doğmuş) ve GEN
Y'yi (binyıllar olarak bilinir, 1980'lerin başından 1990'ların ortalarına) hedefleyeceğiz. Bu iki
grubun bildiğimiz gibi pazarı değiştireceğine inanıyoruz. X kuşağı (1960'lı yıllardan
1980'lerin başına kadar doğdu) en iyi hedeflenmiş neslimiz değil, ancak platformumuzu ve
uygulamamızı kesinlikle kullanacaklar.

Neden Z genini ve Y genini hedefleyelim?
Onlar bizim geleceğimiz! Para ifade etmenin ve para kazanmanın yeni yollarını arıyorlar!
İnternet ile büyüdüler, akıllı telefonlarla nasıl başa çıkacaklarını biliyorlar, eski nesillerden
farklı düşünüyorlar. Örneğin, her ay sosyal videolar izleyen Gen Z'ler, ürünleri araştırmak
için çevrimiçi kaynakları kullanmaktan ortalamanın yüzde 40 üzerinde. Ayrıca sosyal
incelemelerden de etkilenerek, birçok “beğeni” ve sosyal medyadaki olumlu yorumların
onları satın alma yapmaya motive ettiğini itiraf ediyorlar.
2019/2020, mikro-etkilenenlerin ve girişimcilerin yılları olacak ve piyasada mümkün
olan her aracı kullanacak ve bu da onlara aynı ekstra geliri getirebilecek.
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Platform özellikleri
Juiice ekosistemi kullanıcılar, içerik oluşturucular ve reklamverenlerden oluşur.
Platform, reklam gelirinin küçük bir bölümünü alıyor, ancak geri kalanı etkin topluluğa
gidiyor. İş modelimiz, mikro etkileyicileri ve normal sosyal medya kullanıcılarını Juiice
ile yakından çalışmaları ve nihayet çevrimiçi varlıkları ve gündelik etkinlikleri için telafi
etmeleri için güçlendirir.

Ücretsiz kullanıcı hesabı
Juiice platformuna kaydolan herkes Juiice kullanıcısı olur. Hesap ücretsizdir ve herhangi bir
işlev platformu sunabilir: içerik ekleyin, içerik paylaşın, günlük görevleri yapın ve ekstra
özelliklerin kilidini açın, favori içerik oluşturucunuzu ödüllendirin ve listelenen herhangi bir
hayır kurumunu destekleyin.

Juiice Güç Hesabı (ödül hesabı)
Bu hesap güç özelliklerinin kilidini açar. İçerik eklemek veya paylaşmak için, Juiice
platformundan, o içerik çevresinde gösterilen reklamlarımız aracılığıyla elde edilen
görüntülemelere ve gelirlere bağlı olarak ödüller alırsınız. Kullanıcılar 1000 JUI jetonuyla güç
hesabının kilidini açar. Taahhüdün kanıtlanması ve uygunsuz içeriğin yayılmasına yönelik
sahte hesapların önlenmesi için kilidin açılması gerekir. Tokenler ödül olarak başka
kullanıcılardan satın alınabilir veya alınabilir.

Eğlenceli bir şekilde oyun oynamak
Juiice hesabı para ödüllendirme şeması dışında oyunlaştırılmış bir sistem içerecek. Beğenme
ve yorum yapma dahil olmak üzere her eylem için kullanıcılara Juiice Pulp verilecektir. Juiice
Pulp kullanılamaz, ancak kullanıcıları 'pulp düzeyi' yükseltir ve onlara rozetler ve dereceler
verir, böylece onları aktif olarak yer almaları için motive eder.

Bağış özelliği
Ödül hesabınızın içinde, ödüllerinizden platformumuzda yayınlanacak onaylanmış ve
kanıtlanmış hayır kurumlarına veya kampanyalara belirli bir yüzde bağışta bulunmayı
ayarlayabilirsiniz. Bu akıllı sözleşmelerle halledilecektir.
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Etkileyen araçlar
Juiice, reklamverenlerin bir etkileyici kiralayabilecekleri veya etkileyiciler için bir çağrı
yayınlayabilecekleri çeşitli etkileyici araçlara sahip olacak, böylece kampanyalarına
başvurabilir ve Juiice tokenlerindeki reklamverenlerin ödüllerini alabilirler.

Günlük sıra bonusları
On trend video izlemek, Facebook üzerinden bir şeyler paylaşmak ve yorumlarınızda
beğeniler almak gibi günlük görevler olacaktır. Bu 'günlüklere' ekstra özellikler ve bonuslar
verilecektir.

Davetiye bonusu
Sevk programımız aracılığıyla üyeler başkalarını Juiice'e davet etmeye teşvik edilecek, çünkü
kazançlarından pay alacaklar.
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JUIICE Token
Juiice, günümüzün nesli için sosyal medya ve eğlence platformunu yaratarak daha
kültürel açıdan ödüllendirici, güvenilir ve değer odaklı sosyal katılımı teşvik ediyor. Bir
sosyal medya platformu olarak, insanları ve toplulukları bir araya getirmeyi ve onları
ilgili içerik ve fırsatlarla birleştirmeyi ve aynı zamanda her bir kullanıcının çevrimiçi
etkinliklerinin değerinden para kazanmasını sağlıyoruz.

Juiice, günümüzün nesli için sosyal medya ve eğlence platformunu yaratarak daha kültürel
açıdan ödüllendirici, güvenilir ve değer odaklı sosyal katılımı teşvik ediyor. Bir sosyal medya
platformu olarak, insanları ve toplulukları bir araya getirmeyi ve bunları ilgili içerik ve
fırsatlarla birleştirmeyi ve aynı zamanda her bir kullanıcının çevrimiçi etkinliklerinden para
kazanmasını sağlamayı amaçlıyoruz.
Juiice ekosisteminin arkasındaki temel ilke, tüm katılımcıların çevrimiçi içerik oluşturmak,
paylaşmak, yayınlamak veya beğenmek ve birbirleriyle değer paylaşmak için finansal olarak
motive olmalarıdır. Ekosistemin kendisi kullanıcılar, içerik oluşturucular, etkileyiciler,
reklamverenler ve uygulama geliştiricilerden oluşur - hepsi merkezi olmayan topluluklardan
oluşan bir ağ aracılığıyla birbirine bağlanır ve işlem yapar.
Juiice'in ana gelir kaynağı, gelirin% 60'ının mevcut platform kullanıcılarına yeniden
dağıtılacağı (token geri alımı yoluyla) reklamdan gelirken, geri kalan% 40'ı operasyonel
maliyetleri ve daha fazla gelişimi finanse edecektir. Platform özelliklerine erişmek için belirli
bir miktarda JUI jetonunu "kilitlemenin" yanı sıra, platformdaki JUI jetonlarını içeren her
aktarım veya satın alma için küçük bir ücret talep edeceğiz ve JUI dolaşım arzını azaltmak
için uygun token imha olaylarını uygulayacağız. Yukarıdakilerin tümü, JUI jetonunun
pazarının korunmasına ve istikrarına yardımcı olacak ve sonuç olarak katılımcılarına daha
fazla değer katacaktır.
İlk aşamada ekosistemi hızlı bir şekilde kurmak ve erken kullanıcıları benimsemeyi teşvik
etmek için Juiice, içerik oluşturucuları ve aktif kullanıcıları katkılarından ötürü büyümeyi
başlatmak için kullanıcı edinimi yoluyla büyümeye başlamak için bir JUI tokenleri ödül
havuzu oluşturacak. EVET, Juice tüm sosyal medya etkinliklerinizden, hatta değerli içeriğin
“beğenilerinden” ve “paylaşımlarından” bile para kazanmak üzeredir.
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JUI, Juiice sosyal medya platformunu güçlendirecek, güçlü platformların özelliklerine
erişim sağlayacak ve Juiice’in aktif kullanıcılarını ödüllendirmek için kullanılacak gerçek bir
yardımcı program tokenidir:
• Juiice Ödül Hesabı – Juiice tescilli algoritması, içeriğin yüklenmesi ve paylaşılması gibi
kullanıcının etkinliğini ölçer ve analiz eder ve her bir katkının potansiyel değerini
görüntüleme, paylaşım ve beğenilerin sayısına göre belirler.
• JUI ödüllerini almanın tek yolu, Juiice platformudur .
• JUI tokeni uygulama içi satın alımlara olanak tanır ,sanal ürünler gibi diğer
kullanıcıları ödüllendirmek veya platform tarafından desteklenen yeni uygulamalara erişim
izni vermek gibi.
• JUI, hayır kurumlarını ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için platform kullanıcılarıyla
etkileşime geçmeye teşvik ederek güçlendirilmiş bağışlar belirledi.
• Juiice Pazar Yeri ve Doğrudan Reklam,kullanıcıların ve etkileyicilerin ürünlerini
tanıtmalarına ve JUI Tokenleri karşılığında web sitelerine trafik getirmelerine olanak tanır.
• Etkileyenleri ve reklamverenleri bağlama - Artık acente kesintisi yok. JUI Tokenleri, her
iki taraf da sözleşmelerinden memnun olana ve her site yükümlülüklerini yerine getirene
kadar emanet içinde tutulacaktır.

Juiice ve Blockchain
Juiice, Ethereum blockchain tarafından desteklenen merkezi olmayan bir sosyal medya
platformu ve ödüllendirici bir mekanizma oluşturuyor.
JUI, halka açık Ethereum blok zincirinde bir ERC20 jetonu olarak uygulanacak. Ethereum
blockchain şu anda özel dijital varlıklar ve akıllı sözleşmeler yayınlamak için endüstri
standardıdır. ERC20 token arayüzü, geliştirme araçları, cüzdanlar ve borsalar gibi Ethereum
ekosisteminin mevcut altyapısıyla uyumlu standart bir token konuşlandırılmasına izin verir.
Kamu Ethereum ağı, JUI Tokenleri için yerleşim katmanı olarak hizmet edecek ve
transferlerin, sanal varlıkların satın alınmasının ve ödül dağıtımının doğrudan blok
zincirinde yapılmasına izin verecek. Akıllı sözleşmeler, üçüncü taraf bir aracıya katılmadan
otomatik olarak işlem ödemelerini ve ödüllerin dağıtımını gerçekleştirecektir.
Dahası, Juiice, reklamverenlerin kendi gereksinimlerini ve tercihlerini belirlemelerine izin
veren akıllı sözleşmeler kullanacaktır. Etkilenen kişi reklamverenin teklifini kabul ettikten
sonra, terimler akıllı sözleşmeye yazılır ve sözleşme bir zaman damgasıyla mühürlenir ve
blok zincirine konur. Ödemeler söz konusu olduğunda, reklamveren-etkileyici ilişkisinde
blockchain teknolojisini kullanmanın en büyük avantajlarından biri, bir emanet sunma
yeteneğidir. Hem reklamveren hem de etkileyici, JUI Tokenlerine para yatırarak sözleşme
yükümlülüklerini başarıyla yerine getirmeye motive edilmelidir. Bu depozito, akıllı sözleşme
imzalandıktan sonra serbest bırakılır ve her iki tarafı da işbirliği ile ilgili bir anlaşmaya
varmaya zorlar. Platform, yeni merkezi olmayan uygulamaları dağıtacak ve tanıtacak üçüncü
taraf geliştiricileri teşvik edecek ve ödüllendirecektir.
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Token Satış Özeti
Genel bilgi: JUIICE => JUI
• Juiicetoken (Ticker: JUI) tam uyumlu bir ERC-20 yardımcı program
tokeni
• Token Oluşturma Etkinliği sırasında oluşturulacak toplam JUI
Token sayısı: 50, 000 ,000,000 JUI
• Gelecekte ek token oluşturulmayacak ve Token Satışında satılmayan
tüm tokenler yakılacaktır.
• Token Satışı (Özel ve Kamu Satışları) için ayrılan JUI tokenlerinin
toplam sayısı: 30,000,000,000 JUI (60 %)
• Minimum Satış Tutarı (soft cap): 1,000,000 USD
• JUI Token Fiyatı : 1 JUI = 0.0002 USD*
* Halka Açık token Satışı sırasında ve belirtilen borsaların Satış Şartları uyarınca
değiştirilebilir.
Token satışına katılmak için, tüm kitlesel alıcıların geçerli KYC / AML yasaları ve
yönetmelikleri uyarınca müşteri tanıyın (KYC) prosedüründen geçmesi gerekecektir.
Juiice token crowdsale (www.juiice.io web sitemizde yayınlanan) hüküm ve koşullarında
belirtildiği gibi belirli yargı bölgelerinden (ABD, Kanada, Kore Cumhuriyeti ve Singapur dahil
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) alıcılar Token satışına katılmaya uygun.
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Oluşturulan JUIICE Tokenlerinin toplam sayısı: 50,000,000,000
• Daha fazla ürün geliştirme, operasyon ve uluslararası genişleme için fon
sağlamak amacıyla tokenlerin %60'ı ICO'da satılacak
• Tokenlerin %10'u erken güven melek yatırımcılarına, gerçek inananlara, çok
fazla güven gösteren ve fikrimize roket yakıtı verecek
• Tokenlerin %10'u Juiice Vakfı'na ayrılmıştır.
• Tokenlerin %7'si bilgi ve uzmanlığı ile projeye yardımcı olan danışmanlarımıza ve
elçilerimize verilecektir.
• Tokenlerin % 6'sı projenin kurucuları ve ekibin geri
ı tarafından sıkı çalışma ve
kalan özveri ile projeyi hayata geçirmeye yardımcı olacak
• Tokenlerin %4'ü, varlık veritabanımızı oluşturmaya ve iyileştirmeye yardımcı
olan ödül verenlere ödül havuzunun ilk stoklanması için tasarlanmıştır.
• Tokenlerin %3'ü Juiice.com ödül havuzuna eklenecek

Takım, Danışmanlar ve Temsilciler İçin Hakediş Planı
Kuruculara ait tüm tokenler 24 ay boyunca aylık uçurumlarla tersine
çevrilecektir.
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Oluşturulan JUIICE Tokenlerinin toplam sayısı: 50,000,000,000
• 40% Pazarlama
• 20% Proje Geliştirme
• 15% İdari ve işletme maliyeti
• 15% Firmanın geliştirilmesi
• 5% Yasal maliyet
• 5% IT altyapısı
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Yol Haritası
Bilgeliği ve bağışlamanın sevincini paylaşacağız!
Uygulamalarımızda ve platformlarımızda zaman ayırmak için
insanları merkezden uzaklaştırma ve ödüllendirme!

Q1 2019

-POC (kavramın kanıtı)

Q2 2019
-MVP (Minimum olarak uygulanabilir bir ürün)

Q4 2019

Q3 2019
- Çalışan web platformu
- Kapalı özel satış (tokenlerin
%10'u)

-IEO (ilk Borsa teklifi)

- Juiice platformuna oyun
oynama eklendi
Özellikler: grup oluşturma,
promosyon sayfaları açma,
Juiice öğrenme okulu

Q2 2020

- Live streaming for users
- Own games added top
- Kullanıcılar için canlı
yayın
- Juiice platformuna kendi
oyunları eklendi Çevrimiçi
ünlüler / yayıncılar ile
işbirliği

Q1 2020

- Google play ve apple store'da
yayınlanan uygulama
- Token işlem bilgi platformu
- Platformdaki özelliklerin
genişletilmesi
- Mikro etkiler için araçlar

Q3 2020

- AR (artırılmış gerçeklik)
özelliklerinin entegrasyonu
- Juiice sohbet odaları
- Juiice fotoğraf ve video
laboratuvarı
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ZOKKI REHAR

CEO

COO, Product Manager

CSO

JUNIOR PRESEZNIAK

DAVID TOMŠIČ

Senior Developer

Editor in Chief

SILVO FORTUNA
Community Manager

SANJA BABIĆ

ANURAG SINGH
Sr. iOS Developer

GOPAL GUPTA
Sr. Android Developer

Content Manager

HIMANSHU YADAV Sr.
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Advisors

OŽBEJ DRMOTA
IEO & Blockchain Advisor

DARYL NAIDOO
IEO & ICO Advisor

MALLIKARJUNA NAIDU
Blockchain Advisor

HADI DEEN
Social Media Advisor

ROBERT GAZVODA
IEO & Startup Advisor

NIKOLA KORBAR
Crypto Advisor

TILEN ČUK
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