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Dengan berkembangnya cryptocurrency, jutaan orang diseluruh dunia membuat dompet digital dan memulai

perdagangkan aset virtual. Tujuan dari pedagang crypto (amatir atau berpengalaman) adalah untuk berkembang.

Oleh karena itu, pedagang perlu mencari pertukaran yang menyediakan keamanan dan privasi yang tinggi,

memungkinkan beli dan jual aset crypto dengan transparan (terbaik dan adil) harga dengan komisi minim, dan

mempunyai dukungan dengan feedback positif.

Memilih pertukaran mata uang yang (DCE) ‘tepat’ adalah merupakan tujuan kami.

Hari ini, pembeli dan penjual aset crypto biasanya melakukan perdagangan melalui empat jenis pertukaran:

1. Brokers or Brick-and-mortar DCE

2. Centralized DCE

3. Decentralized (DEX)

4. Peer-to-peer or Over-The-Counter exchanges (P2P/OTC).

Setiap jenis pertukaran memiliki kekuatan dan kelemahan. Pertukaran mata uang yang ideal akan

mengkombinasikan kekuatan setiap pertukaran, sementara menghindari tiap kerugian. Platform TOKPIE

didesain dengan tujuan sedemikian rupa.

TOKPIE merupakan peer to peer Cryptocurrency-Fiat dan Swap Exchange (P2P) unik yang didesain untuk

membantuk orang diseluruh dunia untuk membeli dan menjual segala aset crypto dengan harga transparan

disetiap mata uang lokal atau altcoin, menggunakan metode pembayaran apapun, GRATIS, aman dan

mudah.

Dengan mengenkapsulasi lokasi yang berbeda, pasangan mata uang (crypto / fiat dan crypto / crypto), dan

metode pembayaran menjadi alat unik yang dapat diperdagangkan, TOKPIE mendukung lelang real-time

peer-to-peer, gear price chart, peringatan harga dan banyak alat canggih lainnya, yang tidak disediakan oleh

pertukaran crypto tradisional.

Semua hal di atas membantu baik pedagang baru dan berpengalaman mendapatkan cara termurah, teraman

dan paling efisien untuk membeli dan menjual cryptocurrency di mana pun di dunia menggunakan mata uang

lokal atau aset crypto lainnya..
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Apakah anda pedagang baru yang memulai dengan crypto aset (Bitcoin, Ethereum, atau Altcoin) atau anda

pedagang berpengalaman, tujuan utama anda adalah untuk mendapat keuntungan.

Untuk mencapai target anda memerlukan petukaran (saluran atau perantara) untuk membeli dan menjual crypto.

Menurut penelitian kami (membandingkan 82% responden untuk survei di forum Bitcointalk), perhatian utama untuk

perdagangan cryptocurrency adalah:

* Keamanan, privasi, dan dapat dipercaya

* Biaya dan komisi yang dibebankan

* Kemampuan berdagang dengan harga terbaik

* Dukungan pelanggan yang bagus

Dan juga pertimbangan penting lainnya ketika memilih pertukaran cryptocurrency, termasuk mudah

digunakan, lingkungan peraturan yang menguntungkan di negara tersebut, dan tersedianya leverage atau

derivatif untuk perdagangan.

Penelitian kami menemukan bahwa pedagang tidak senang dengan layanan dukungan yang diberikan oleh

pertukaran sebelumnya. Mereka tidak percaya keamanan pertukaran karena baru ini terdapat peretasan pada

bursa ber volume tinggi.

Biaya tinggi yang dikenakan oleh pertukaran terkenal, serta batas penarikan dan komisi tersembunyi, juga

disebut sebagai alasan ketidakpuasan. Selain itu, pedagang crypto tidak senang dengan perbedaan yang tinggi

antara tawaran dan permintaan, yang membuatnya sulit mendapatkan harga yang pas.

Untuk memenuhi tujuan mereka, para pedagang selalu mencari saluran yang aman, mendukung, murah dan lebih

efisien untuk membeli dan menjual aset crypto mereka.

5
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Di bagian ini kami membahas jenis perantara yang paling populer; broker, sentralisasi, desentralisasi dan

pertukaran mata uang digital P2P.

Tiap saluran punya kelebihan dan kekurangan, seperti yang ditunjukkan Tabel 1, dibahas di bagian berikut.

Idealnya, perantara harus mendukung keamanan penuh, privasi dan dapat diandalkan; jika tidak, pedagang

menempatkan uang mereka kepada risiko.

Perantara yang efektif harus memberi dukungan yang baik, sehingga orang dapat menyelesaikan masalah apa

pun yang dihadapi selama proses perdagangan. Ini sangat penting karena pengguna baru masuk ke pasar crypto

setiap harinya.

Praktik terbaik dalam kepuasan pelanggan membutuhkan perantara untuk bekerja dengan biaya terendah di

pasar. Biaya jangka harus mencakup semua komisi yang diterapkan pada deposito, penarikan dan volume

perdagangan. Seharusnya tidak ada biaya tersembunyi dan / atau batasan penarikan.

Akhirnya, perantara harus memberikan kepada penggunanya kemampuan untuk mendapatkan harga

terbaik untuk membeli dan menjual aset crypto, yang berarti bahwa pertukaran harus mendukung, tidak

hanya perdagangan yang adil dengan harga transparan, tapi juga likuiditas tinggi, perbedaan rendah, alat

analisis teknis canggih, peringatan harga, dll.
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3.1 Broker

Di pasar saat ini, broker adalah campuran dari entitas online dan brick-and-mortar. Terkadang broker

disebut pembuat pasar. Jenis ‘pertukaran’ ini merupakan tempat (atau ATM Bitcoin) tempat klien dapat

berkunjung, melakukan pembayaran dengan uang tunai lokal dan membeli atau menjual Bitcoin mereka.

Sama halnya, pertukaran dapat dilakukan secara online melalui metode pembayaran online instan lokal atau

dompet online.

Kelebihan: Mudah digunakan.

Kelemahan: Biaya yang tinggi (hingga 9%) membuat jenis perantara ini sangat mahal. Mungkin ada kekurangan

dukungan dan ketidakmampuan untuk mendapatkan harga terbaik atau menawar harga. Keamanan bervariasi

tergantung pada riwayat feedback dan negara lokasi.

Hasil: Broker memiliki peran memfasilitasi pembelian dan penjualan cryptocurrency dengan mudah, tetapi

biaya layanan ini sangat tinggi. Dalam penelitian kami, skor rata-rata adalah 2,4 dari 5.

3. SOLUSI YANG 
SUDAH ADA
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3.2 Pertukaran Tersentralisasi

Centralized digital currency exchanges (DCE) adalah jenis pertukaran populer yang memungkinkan pengguna

untuk membeli, menjual dan memperdagangkan Bitcoin dan altcoin populer lainnya kapan saja, beberapa

dengan opsi pembayaran fiat tradisional.

Pedagang dapat menyimpan cryptocurrency mereka di bursa ini. DCE berbeda dari jenis perantara lain yang

mengharuskan pembeli dan penjual untuk menyetorkan uang fiat atau aset crypto mereka sebelum melakukan

perdagangan dan mengkonfirmasi identitas pengguna melalui berbagai bentuk ID resmi.

Kelebihan: User interface mudah digunakan; leverage dan likuiditas; harga yang lebih baik untuk membeli

dan menjual karena perbedaan yang relatif rendah antara tawaran dan permintaan.

» Tabel 1. Jenis pertukaran cypto dinilai dari skor rating (dari 1 sampai 5)
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Kelemahan: Rentan terhadap peraturan pemerintah yang ketat; rentan terhadap peretasan; banyak pertukaran

yang kurang dalam layanan pelanggan; biaya yang relatif tinggi untuk pedagang biasa.

Hasil: Meskipun kemudahan penggunaan, likuiditas dan penyediaan alat canggih untuk mendapatkan harga

terbaik, pertukaran terpusat memberikan dukungan klien minimal. Fakta bahwa mereka adalah target yang

jelas untuk peretas, bersama dengan lingkungan peraturan yang tidak dapat diprediksi, membuat jenis

pertukaran ini paling tidak aman untuk perdagangan cryptocurrency. Rata-rata skor tertimbang adalah 2,6

dari 5.
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3.3 Pertukaran Terdesentralisasi

DEX atau pertukaran terdesentralisasi mewakili pasar, yang tidak mengandalkan layanan pihak ketiga untuk menahan

biaya pelanggan. Malahan, perdagangan berlangsung antara pengguna (peer-to-peer) melalui proses semi otomatis.

Tipe pertukaran ini bekerja melalui sistem escrow multi-signature atau dengan membuat aset crypto

yang mewakili sebagian mata uang fiat atau crypto.

Kelebihan: Keamanan tingkat tinggi karena tidak adanya server pusat, anonimus, biaya rendah, pendaftaran

independen dari sebuah negara.

Kelemahan: Hanya mendukung perdagangan ke sesama crypto, susah digunakan, rentan penipuan di

domain.

Hasil: Pertukaran terdesentralisasi mendukung keamanan tingkat tinggi dan anonimitas daripada pertukaran

tersentralisasi. Namun, pengguna DEX frustasi dengan keruwetan smartcontract yang mereka tuju untuk

memulai perdagangan.

Pedagang crypto perlu mengirim dana bolak-balik dari dompet pribadi ke dompet pertukaran setiap kali

mereka ingin berdagang. Jika, misalnya, jaringan Ethereum macet, pengguna menghadapi, paling tidak,

biaya transaksi yang lebih tinggi atau, paling buruk, sistem perdagangan yang bermasalah, tidak responsif.

Akhirnya, ketidakmampuan untuk membeli aset-aset crypto dengan uang fiat membuat pertukaran jenis ini

kurang menarik bagi para pemula. Skor rata-rata adalah 3,6 dari 5.
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3.4 Pertukaran P2P

Pertukaran P2P adalah platform perangkat lunak yang dikembangkan untuk menyesuaikan pembeli dengan

penjual melalui iklan. Beberapa pedagang memilih jenis pertukaran ini karena mewakili tingkat keamanan

tertinggi untuk dana fiat mereka (EUR, USD, GBP, dll.) Yang tidak dapat dipegang oleh regulator.

Pertukaran P2P biasa tidak menyentuh uang fiat klien. alih-alih bertindak sebagai penjamin dengan memegang aset

crypto penjual di dompet penyimpanan dingin yang aman dan menyetorkannya ke akun pembeli setelah menerima

konfirmasi pembayaran.

Kelebihan: Keamanan tinggi karena tidak ada penyimpanan fiat; biaya yang relatif rendah; pengguna dapat

membeli cryptocurrency dengan uang fiat lokal.

Kelemahan: Proses pencocokan kompleks; kecepatan transaksi rendah, hampir tidak ada dukungan;

kurangnya fungsionalitas dan efisiensi; tidak cocok untuk pertukaran aset-crypto ke crypto.

Hasil: Keuntungan paling jelas dari pertukaran P2P adalah tidak adanya biaya tinggi dan keamanan yang

baik. Namun, jenis perantara ini tidak memberikan tingkat dukungan yang memadai bila dibandingkan

dengan pertukaran terpusat meskipun ini menjadi salah satu masalah penting bagi setiap pedagang.

Kecepatan transaksi lambat dan ada kurangnya fungsi dalam pertukaran terpusat yang membuat sulit untuk

mendapatkan harga yang wajar. Skor rata-rata tertimbang adalah 3,5 dari 5.
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Platform pertukaran cryptocurrency yang ideal akan menggabungkan kekuatan setiap saluran di bagian

sebelumnya, sambil menghindari kekurangan. TOKPIE didesain dengan tujuan yang jelas, yang terlihat di

table 2. Rata rata skor adalah 4.7 dari 5.

TOKPIE is a Peer-to-Peer Cryptocurrency-Fiat and Swap Exchange unik yang bertujuan membantu

pedagang cryptocurrency diseluruh dunia mendapat keingina, keamanan, murah, mudah digunakan, dan

efisiensi mereka. Selain nilai rencana inti itu, TOKPIE memberdayakan pengguna dengan fitur mutakhir dan

skalabiliti tak terbatas untuk implementasi pada kasus yang berbeda.

Bagian ini menjelaskan jelasnya platform TOKPIE dengan screenshot yang diambil dari MVP nya (Alpha 1.0) 
yang ditayangkan pada Mei 2018.

4.1 Efisiensi Harga dan Transparan

Konsep TOKPIE tentang enkapsulasi (Tabel 1) parameter perdagangan utama seperti negara, basis cryptocurrency,

mata uang quote (fiat atau koin atau token) dan metode pembayaran ke dalam instrumen tradeable yang unik

memberi pengguna alat eksklusif, semua-dalam-satu untuk sukses dan menguntungkan perdagangan peer-to-peer.

Berkat alat TOKPIE pengguna mendapat untung dan kemampuan dari likuiditas tinggi untuk persetujuan
harga.

4. MEMPERKENALKAN 
TOKPIE

» Tabel 2. Nilai TOKPIE dihargai dengan rating berbobot (dari 1 ke 5).
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Alat dasar, yang siap di Alpha 1.0, termasuk lelang real-time yang diatur dalam order book, price charting,

price alert, dan notification, watchlist, 10 penggerak teratas, 10 pasar teratas, dan spread analysis untuk

perdagangan arbitrase instan. Tujuan utamanya adalah untuk menarik likuiditas dan memungkinkan pengguna

untuk mengidentifikasi kondisi pasar yang sempurna dan berdagang dengan harga terbaik dan wajar. Dengan

TOKPIE, trader crypto baru dan berpengalaman (atau perusahaan) dapat terlibat dalam perdagangan P2P (atau

B2B) melalui lelang real-time pada platform pertukaran yang terdesentralisasi.

» Skema 1. Konsep enkapsulasi (aplikasi dasar)

Pada tahap 1 implementasi platform, sebagian didesentralisasikan karena pemegang aset crypto sebagai

agunan di area penyimpanan platform. Dalam versi masa depan, blockchain terdesentralisasi akan

diterapkan untuk mengunci aset klien dengan cara bersama (client-platform) dan untuk memesan semua

transaksi yang dilaksanakan dalam pembukuan publik post-factum yang terdesentralisasi.

Tiap lelang mewakili Order Book yang diisi dengan pesanan beli (bids) dan jual (asks) instrumen tertentu.  

Pada dasarnya, tiap instrumen merupakan kombinasi unik dari:

- Dasar cryptocurrency negara

- Quote currency (fiat atau crypto)

- Metode Pembayaran

Contoh, pesanan beli Bitcoin untuk US Dollar menggunakan Domestic Wire Transfer dari USA secara

otomatis diterbitkan ke Order Book terkait. [Amerika Serikat – BTC@USD – Domestic Wire Transfer] dan

dapat diperdagangkan non-stop, serentak pelelangan dua sisi yang ditunjukkan pada screenshot 1 dan 2.
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In the same way, the user can instantly buy and sell (swap) their crypto-assets for any (even cross blockchain)

cryptocurrency, referred to as a zero-fee, atomic cross-chain transaction.

This transaction can be made for a transparent price in a non-stop, simultaneous two-sided auction organized

in the related instrument. For example, a user can buy Litecoin for Monero through related instrument [SWAP

– LTC Litecoin@XMR Monero – SWAP]

TOKPIE’s Alpha 1.0 supports 677,950 unique instruments representing all possible combinations of 226 countries,

3 base crypto-assets, 32 quote currencies (20 fiat and 12 crypto), and 33 payment methods. Finally, TOKPIE will

include the most tradeable crypto-assets and fiat currencies existing in the world and all popular payment

methods.

The unique concept of ‘encapsulating into instruments’ delivers features and functionality not found in any

other type of exchange, as detailed in the following section:

4.1.1 Mencetak Kesepakatan Perdagangan Sempurna

‘Submit Order’ (Layar 1) memungkinkan pengguna mempublikasikan secara anonim penawaran penjualan

atau permintaan pembelian, menawar harga selama pelelangan, dan mencocokkan pihak untuk

menyelesaikan transaksi. The New York Stock Exchange merupakan contoh lelang dua sisi. Pedagang dapat

menawar dan meminta secara langsung dalam 24 jam sehari, 365 hari setahun.

» Layar 1. Permintaan Instrumen [USA - BTC@USD - Domestic Wire Transfer] _Alpha 1.0 TOKPIE.

4.1.2 Mengetahui Dalamnya Pasar

Order Book (Layar 2) menunjukkan harga / volume permintaan / penawaran terbaik yang tersedia untuk

perdagangan saat itu dalam instrumen tertentu (kombinasi unik dari mata uang negara, dasar dan quote, dan

metode pembayaran).
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» Layar 2. Order book untuk instrumen [USA 

- BTC@USD - Domestic Wire Transfer] _  

Alpha 1.0 TOKPIE.

4.1.3 Periksa dan Prediksi Harga

Alat ‘Price Charting’ (Layar 3) memungkinkan pengguna untuk selalu mendapat informasi saat ini. Ini

menunjukkan harga dan volume berdasarkan semua transaksi yang cocok. Pedagang dapat memprediksi harga

di masa mendatang di negara tertentu dan metode pembayaran dengan menggambar garis, menerapkan

indikator, dan menggunakan semua fitur analisis teknis lainnya di thread instrumen terkait. Dalam rilis

mendatang akan mungkin membanding dan menganalisis instrumen yang berbeda dalam satu grafik harga.

» Layar 3 Alat Price charting untuk instrumen [United States - BTC@USD - Domestic Wire Transfer] _Alpha 1.0 TOKPIE.
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» Layar 5 Top 10 Markets - Alpha 1.0 TOKPIE.
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» Layar 4 Alat Spread Analysis _ Alpha 1.0 TOKPIE

4.1.5 Identifikasi Quote Paling Menguntungkan

Alat ‘Top 10 Markets’ (Layar 5) menunjukkan daftar quote real-time yang disortir berdasarkan harga

turun (untuk penjual) atau naik (untuk pembeli). Pedagang dapat menyesuaikan pencarian menggunakan

filter yang menentukan negara, basis cryptocurrency, dan quote mata uang (fiat atau crypto).

4.1.4 Ketahui Tempat Margin Jual dan Beli Untuk Laba Tertinggi

Terlepas dari pasangan crypto-fiat mana yang ingin diperdagangkan, alat ‘Spread Analysis' (Layar 4)

menandai peluang perdagangan real-time untuk membeli di satu negara, menggunakan satu metode

pembayaran dan menjual kembali di negara lain dengan margin laba terbesar . Ini adalah solusi yang

unik dan berguna bagi pedagang yang memiliki rekening dan sistem pembayaran di berbagai negara.
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4.1.6 Identifikasi Pasar Dengan Permintaan dan Pasokan yang Kuat

Alat ‘Top 10 Movers’ (Layar 6) mengungkapkan hingga sepuluh instrumen di mana harga naik atau turun

dengan persentase lebih tinggi daripada di tempat lain selama periode tertentu. Pengguna tahu pasangan

mana dan di mana mereka menjual / membeli untuk harga tertinggi / terendah untuk hari-hari X sebelumnya.

» Layar 6. Top 10 Movers - Alpha 1.0 TOKPIE.

4.1.7 Keep Your Finger on the Pulse

Alat ‘Watchlist’ (Layar 7) membantu pedagang untuk tetap fokus. Ini menunjukkan tawaran, permintaan, 

harga terakhir yang cocok, dan persentase perubahan untuk instrumen yang dipilih.

» Layar 7. ‘My Watchlist’ - Alpha 1.0 TOKPIE.
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4.1.8 Mengerti Syarat Untuk Penawaran Terbaik

Gunakan price alert dan notification tool otomatis (layar 8 dan 9) untuk bereaksi secara instan jika ada

event dipasar. Platform memberi tahu pedagang ketika harga mencapai pada nilai tertentu. Pedagang juga

bisa menerima pemberitahuan ketika ada order baru di keluarkan atau memenuhi persyaratan.

4.1.9 Tingkat Kredibilitas dan Volume Perdagangan

‘Feedback System’ (Layar 10) memungkinkan pedagang mengirim dan menerima evaluasi dari pihak lawan

untuk mengumpulkan rating. Penilaian tinggi bisa menambah kredibilitas dan volume perdagangan yang

diperbolehkan, dan juga memberi akses ke fungsi tradisional, contoh kemampuan mendapat token untuk

penyedia dukungan dan pengguna lain.

Semua alat ini, dan fitur tambahan yang dijelaskan di bagian Skalabilitas Tanpa Batas, memungkinkan pedagang

mencapai efisiensi dan likuiditas unggulan, dan harga terbaik untuk membeli dan menjual.

» Layar 9. Pengaturan Notification_ Alpha 1.0 TOKPIE.
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» Layar 8. Pengaturan Price Alerts - Alpha 1.0 TOKPIE .



TOKPIE

4.2 Keamanan dan Privasi

Keamanan

TOKPIE tidak menyentuh atau menahan uang trader. Sebagai penjamin transaksi, TOKPIE memegang 95%

cryptocurrency penjual dalam 100% penyimpanan hardware multi-signature yang aman dan menyetorkannya ke

dalam akun pembeli segera setelah konfirmasi pembayaran, menggunakannya hanya 5% aset yang disimpan di

dompet platform. Proses aset-crypto dan aliran uang fiat diilustrasikan dalam Skema 2 di bawah ini.

Terima kasih atas dasar kerja kami - untuk tidak menyentuh uang fiat - tidak ada bank atau otoritas

pemerintah yang dapat menyita atau mengunci dana pengguna TOKPIE.

» Layar 10. Feedback Ratings - Alpha 1.0 TOKPIE

» Schema 2. Aset-Crypto dan Aliran Fiat
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Selain itu, TOKPIE menggunakan langkah teknologi keamanan berikut:

-Menggunakan enkripsi SSL/TLS untuk semua transfer data dari dan ke pengguna platform;

-Menggunakan penyimpanan REAL cold untuk crypto dan tidak pernah menahan atau transfer dana apapun;

-Menggunakan Dompet Multi-signature;

-Menggunakan validasi SMS, backup terenkripsi dan rancangan pemulihan kerusakan;

-Membuat jaringan internal yang tidak dapat dimasuki jaringan external;

-Menggunakan 2FA dengan kunci pengaturan, alat keamanan yang mencegah korupsi akun informasi oleh

peretas.

Ketika kunci pengaturan diaktifkan, informasi akun berikut ini dikunci dan tidak dapat diubah secara instan :

• Account settings

• Password

• Notifications

• Withdrawal addresses

• Verification information

• Two-factor authentication

17

Kunci API

Kunci pengaturan juga mengenkripsi informasi tertentu di dalam akun pengguna. Informasi verifikasi pengguna,

informasi penyiapan untuk otentikasi dua faktor, dan kunci API tidak terlihat.

Selain itu, setelah kunci diaktifkan, pengaturan tidak dapat diubah hingga eksekusi permintaan pembukaan

kunci. Permintaan buka kunci dapat dijalankan hingga 30 hari setelah dibuat (pengguna dapat mengatur jumlah

hari). Setiap permintaan buka kunci dibuat, platform segera mengirimkan peringatan email kepada pengguna.

Contoh, pengguna menyalakan kunci pengaturan dengan proses buka kunci ditetapkan untuk mengambil 10 hari.

Kemudian seseorang mendapatkan akses ke akun pengguna dan mencoba mengubah alamat untuk penarikan

Bitcoin. Pengguna akan secara otomatis mendapatkan peringatan email dari permintaan buka kunci dan akan

memiliki 10 hari untuk menghentikan permintaan sebelum itu akan dieksekusi.

Namun, harus ditunjukkan bahwa manfaat keamanan alat penguncian pengaturan hanya akan terjadi selama kunci

master pengguna tetap aman. Jika seseorang mendapatkan akses ke akun pengguna dan kunci master, kunci

pengaturan tidak akan membantu.

Akhirnya, TOKPIE menggunakan proses keamanan berikut :

-Menerapkan otor itas ketat dimana tiap pekerja yang mengakses data bergantung pada

permintaan mereka. Contoh, pekerja tidak akan bisa mengakses username; yang lain t idak bisa

mengakses saldo. T idak ada pekerja yang bisa mengakses semua data, khususnya aset crypto,

yang dis impan di dompet mult i -s ignature. Dan tidak ada yang bisa mengganti aturan keamanan;

- Terapkan audit internal otomatis dan audit eksternal independen untuk kerentanan;

- Terapkan pemeriksaan tingkat otomatis dan tingkat kedua dari akun pengguna manual.



TOKPIE

- Terapkan pemantauan akun untuk aktivitas mencurigakan saat login, perdagangan, dan transfer penarikan;

- Terapkan pemisahan fisik dari departemen utama di antara berbagai negara;

- Diarea server terapkan larangan ponsel, kamera, USB, dll.

Privasi

Verifikasi ID akan diimplementasikan untuk memenuhi kebijakan KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti Money

Laundering). Tingkat identifikasi keamanan ini memungkinkan TOKPIE menyediakan pihak yang terverifikasi dan

bebas dari aktifitas ilegal. Data pribadi akan dijaga dengan prosedur berikut:

Yang pertama, platform tidak menyimpan foto atau ID pelanggan yang terhubung dengan web. Sebaliknya,

informasi akan dikunci ditempat berbeda yang aman, yang tidak terhubung ke internet.

Kedua, tidak ada pekerja atau anggota tim TOKPIE yang mempunyai akses informasi karena berbedanya tempat

antara karyawan.

Ketiga, lapisan perlindungan platform eksternal yang dijelaskan akan menjaga semua data tetap aman.

4.3 Dukungan Gamification Pelanggan

Berkat model token TOKPIE, layanan dukungan tingkat tinggi akan diberikan melalui karyawan dan

keterlibatan pengguna yang berpengalaman menggunakan prinsip-prinsip gamification untuk membuat

platform benar-benar mudah digunakan (Skema 3).

» Skema 3. Dukungan Gamification Pelanggan
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Layanan dukungan biasa dapat muncul sebagai kasus dan permintaan pengguna tanpa henti, yang dapat

mengurangi semangat dan retensi pegawai. Untuk memecahkan masalah ini, TOKPIE menggunakan mekanisme

permainan untuk mengajak karyawan dan pengalaman pengguna (yang mempunyai rating tinggi) untuk memenuhi

permintaan dukungan platform. Gamifikasi bergantung pada keinginan untuk pendapatan tambahan, penghargaan,

status, dan pencapaian, ditambah sensasi persaingan.

Jika pengguna berpengalaman memberikan dukungan, mereka akan terlibat hanya dalam menyelesaikan

pertanyaan yang paling sering dan sederhana dan mereka tidak akan memiliki akses ke informasi sensitif klien.

Gamification bukan permainan, tapi menawarkan cara baru di mana karyawan dan pengguna

berpengalaman dapat diberi insentifitas untuk terlibat melalui kuantifikasi kinerja, putaran feedback, dan

rasa perkembangan. Layanan dukungan yang disediakan oleh karyawan yang terlibat dan pengguna

berpengalaman akan diberi imbalan berdasarkan metrik berikut :

- Kepuasan pelanggan;

- Volume penanganan kasus;

- Rata rata penanganan / pemecahan kasus;

- Volume dan kualitas artikel pengetahuan yang dibuat.

Proses gamifikasi TOKPIE akan didasarkan pada dukungan komunitas pengetahuan Zendesk yang terintegrasi

untuk pelanggan yang melayani diri sendiri dan mengirimkan tiket. Alat ini digunakan untuk menghargai

pengguna berpengalaman dan karyawan dengan token TKP untuk kontribusi dan penggunaan fitur Zendesk

dengan mekanisme permainan.

Hal tersebut akan mendorong tingkat berbagi pengetahuan yang lebih tinggi. Ini akan mengurangi duplikasi

pekerjaan dan lebih baik memenuhi kebutuhan dukungan pelanggan, berkontribusi pada tingkat kepuasan

pengguna yang tinggi.

Akhirnya, menambahkan gamification ke fungsi pendukung akan membantu meningkatkan tingkat adopsi

platform dengan menstimulasi ribuan pedagang dari berbagai bahasa untuk mendaftar, menjadi pengguna

yang berpengalaman dan mendapatkan token untuk membantu pendatang baru..

4.4 Tidak Ada Biaya atau Komisi Tersembunyi

TOKPIE tidak akan mengambil biaya apa pun dari sekitar 90% penggunanya. Hanya pedagang bervolume tinggi dan

korporat yang akan ditagih biaya berlangganan yang sangat rendah (dibanding dengan pertukaran lain), yang 

dinominasikan dalam token TOKPIE.

Dukungan transaksi antara pembeli dan penjual tidak boleh lebih mahal daripada mengirim email atau pesan

teks. Di dalam platform TOKPIE, pengguna biasa akan berdagang secara gratis, selamanya! Selanjutnya, tidak

ada biaya atau batasan yang akan diterapkan untuk operasi penyimpanan dan penarikan.

Struktur rencana berlangganan TOKPIE awal ditunjukkan pada Tabel 3.

» Tabel 3. TOKPIE’s Rencana Abonemen
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* Tidak ada komisi tersembunyi;

* Tidak ada biaya crypto saat deposit atau penarikan (kecuali biaya ‘gas’ dari blockchain);

* Tidak ada limit penarikan crypto.

Grafik dibawah menunjukkan jumlah penghematan biaya diberbagai exchanger:  

Kasus A: Pedagang beli Bitcoin diharga 2,000 USD

Kasus B: Pedagang beli Bitcoin diharga 150,000 USD 

Kasus C: Pedagang beli Bitcoin diharga 500,000 USD

Jenis pertukaran yang tidak terdesentralisasi tidak termasuk dalam grafik karena pengguna tidak dapat membeli cryptocurrency apa pun di

bursa ini menggunakan fiat setempat. Perhitungan biaya yang dibebankan oleh broker didasarkan pada 3% tingkat komisi. Biaya pertukaran

terpusat didasarkan pada jadwal biaya Kraken. Biaya pertukaran P2P didasarkan pada tarif Localbitcoin. Biaya platform TOKPIE didasarkan

pada harga 1 TKP (USD 0,50) yang ditawarkan selama penjualan token.

» Tabel 4. Biaya dan Perbandingan Penghematan
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Mengenai Kasus ‘C’, harus ditunjukkan bahwa selain biaya yang dinyatakan, pengguna akan membayar ‘biaya

likuiditas’ ketika melakukan perdagangan bervolume tinggi pada pertukaran terpusat. Biaya likuiditas adalah

biaya eksekusi order yang berasal dari bias pasar ketika pesanan ‘besar’ muncul pada order book. Jadi,

pedagang bersedia membeli BTC $ 500.000 untuk harga pasar saat ini, mis. $ 8.000, benar-benar akan

membayar lebih banyak karena harga pasar akan tumbuh segera setelah penempatan pesanan. Untuk

menghindari kekurangan ini, TOKPIE akan memungkinkan pengguna bervolume tinggi untuk berdagang di Dark

Pool Order Books yang akan dijelaskan di bagian berikut.

Add-ons

Dengan menaruh token TKP pada akunnya atau memenuhi persyaratan tertentu, pengguna mendapatkan

akses ke fungsi tambahan :

- Akses ke Order Book B2B;
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- Akses ke banyak Order Book Dark Pool ;

- Fungsionalitas tambahan yang dijelaskan di bagian Skalabilitas Tak Terbatas.

22

5. Skalabilitas Tanpa Batas

Bergantung pada kebutuhan pengguna, terungkap di hasil voting Bitcointalk, dimana pengguna memilih

fitur yang selain fungsi dasar, konsep TOKPIE mengenkapsulasi parameter berbeda ke instrumen yang

perdagangan unik yang digunakan diberbagai cara dan dijelaskan pada bagian ini.

1. Analisa Perbedaan Perdagangan Antar Exchanger untuk Broker

Mirip seperti alat Analisa Perbedaan (Bagian 4.1.4), yang menunjukkan perbedaan instrumen harga antara

platform TOKPIE, Alat Analisa Perbedaan ini mengunkapkan kesempatan muncul diantara instrumen

TOKPIE dan pertukaran lainnya.

Alat ini akan membuat platform TOKPIE menjadi titik koneksi perdagangan volume tinggi yang memiliki

banyak akun di pertukaran lain, dan untuk aset manager, lembaga investor, dan pengguna biasa yang ingin

mendapat uang lewat perdagangan intensif.

2. Dark Pool Order Books

Akses ke order book Dark Pool memungkinkan.

Pedagang volume tinggi dapat membeli dan menjual aset di Dark Pool Order Books, yang tidak terlihat oleh

pedagang biasa, mis. dengan memilih instrumen [SWAP - BTC @ XRP Ripple - DPOB]. Perdagangan untuk fiat

juga mungkin, mis. dengan memilih instrumen [Jerman - BTC @ EUR - DPOB International Wire Transfer].

3. Full Dark Pool Order Books

Fungsi ini memungkinkan transaksi lintas crypto-fiat. Jenis buku pesanan ini tidak terlihat oleh pedagang

biasa. Para peserta tidak dapat melihat kedalaman pasar, harga dan volume dari arah yang sama dan

perintah balasan. Misalnya, instrumen [SWAP - BTC @ XRP Ripple - FULLDPOB] untuk perdagangan crypto-to-

crypto, dan [Jerman - BTC @ EUR - FULLDPOB International Wire Transfer] untuk perdagangan crypto-fiat.

4. B2B Order Books untuk Perdagangan Crypto-Fiat

Organ isas i b i s n is d e ngan aku n yang te rv e r i f i kas i dapat me mpe rdagang kan se t iap ase t cryp to

( t id ak han ya mata uan g cryp to , te tap i s martcon tract apa p u n yan g mewak i l i b e b e rapa hak , d l l . )

De ngan pe rusahaan la in u n tu k f ia t de n gan me ngg u nakan je n is in s t ru me n B2B , mis . [ Jerman -

B TC / EUR – In te rnat iona l Wire Transf er B2B] . Ord e r b ook yang be r i s i in s t ru me n te rs e b ut t id ak

te r l ih at o le h p e d ag ang b ias a - h an ya u n tu k p e m e g a n g aku n la in .

Digaris Bawahi

Kesulitan dalam mengisi pesanan 'besar' dapat membebani banyak uang dalam biaya transaksi. Namun berkat

pesanan Dark Pool Order Books TOKPIE disembunyikan, tidak seperti di buku pesanan publik. Selain itu, jika

pengguna tidak dapat menyelesaikan perdagangannya dari pesanan yang ada di Buku Pesanannya, itu akan

diduplikasi secara fraksional di bursa luar lainnya.

Perdagangan volume tinggi yang ingin mendapatkan keuntungan dari arbitasi antar instrumen TOKPIE dan

pertukaran lain dapat diduplikat menggunakan alat Cross-Exchange Spread Trade Analysis.
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Ini sangat dinikmati oleh investor aset dan lembaga investor yang ingin mempunyai crypto seperti Bitcoin,

Ethereum, dll, tapi yang tidak menginginkannya akan pindah ke pertukaran sentralisasi.

Semua ini, disertai kemampuan mendapatkan penawaran real-time dalam perdagangan dan platform TOKPIE

(perbedaan sesuai negara dan metode pembayaran) yang memungkinkan pedagang mencapai likuiditas

tertinggi dan mendapat harga terbaik.

4.5.5 Indeks Crypto

Untuk membuat tolek ukur dan pondasi umum untuk derivatif berbasis blockchain, TOKPIE dapat membuat dibanyak

indeks berbeda, yang mengindikasikan perubahan tolak ukur dalam pasar crypto.

Pengguna tidak dapat membeli dan menjual secara langsung karena terdiri dari hipotesos portofolio

aset crypto yang menggambarkan pasar tertentu atau segmen tersebut.

Contoh, indeks mengukur hal berikut:

-Rata-rata harga Bitcoin berdasarkan data yang diterima dari pertukaran yang berbeda (melalui API) dan pada

volume perdagangan;

- Harga rata-rata dari 50 (atau 500+) altcoin yang paling dikapitalisasi, tidak termasuk Bitcoin;

- Harga rata-rata dari semua altcoin yang terkait dari sektor tertentu (misalnya green energy).

Ada banyak ruang untuk membuat indeks unik yang membedakan berdasarkan sektor, blockchain, negara,

model tokenomics (misalnya utilitas atau ekuitas), prinsip pembobotan (harga atau kapitalisasi), dll.

Semua indeks dapat diinvestasi dan transparankan dengan metode konstruksi yang jelas. Selain itu, API terbuka

akan memungkinkan transmisi indeks ke aplikasi pihak ketiga dan smartcontract untuk membuat produk

sampingan seperti dana indeks dan indeks berjangka.

6. Dana Indeks Crypto

TOKPIE dapat menerbitkan smartcontract atau daftar token yang dibuat pihak ketiga yang mewakili Dana

Indeks Crypto tertentu. Regulator CIF menerima investasi dari kontributornya dan membeli aset crypto

yang termasuk dalam daftar indeks tertentu sesuai dengan bobot aset-aset tersebut..

7. Masa Depan Crypto

Dengan perdagangan crypto-futures yang disediakan oleh TOKPIE, pengguna dapat masuk ke dalam kontrak

dengan investor lain yang mengatakan bahwa mereka akan membeli atau menjual aset tertentu ke atau dari

pihak lain pada titik waktu yang ditentukan di masa depan dan untuk harga yang disepakati . TOKPIE akan

memegang aset crpto penjual sampai tanggal kedaluwarsa kontrak. Skema 4 menunjukkan instrumennya.

8. Opsi Crypto

Berdasarkan waktu, pengguna juga akan memiliki Opsi sebagai bentuk turunan crypto lainnya. Sebuah

opsi memberikan seorang trader hak untuk membeli atau menjual suatu aset kemudian dengan harga

yang telah ditentukan - membeli atau menjual kontrak berjangka crypto. Jika seorang pengguna

mengharapkan harganya jatuh, mereka akan ingin berinvestasi dalam Put Options. Ini memungkinkan aset

dijual kemudian dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Jadi, jika investor lain membagikan pendapat

Anda, nilai Put Options akan naik.

Jika seorang pengguna mengharapkan harga aset naik, mereka akan membeli Call Options - opsi yang

memungkinkan aset untuk dibeli nanti dengan harga yang telah ditentukan. Jika investor lain memperkirakan

harga tersebut meningkat, opsi call ini akan menjadi lebih berharga.
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Dengan mengoperasikan crypto future dan option, pengguna tidak berdagang di cryptocurrency - mereka

hanya membeli dan menjual hak untuk membeli dan menjual cryptocurrency nya. Dengan demikian,

transaksi tidak perlu diselesaikan di cryptocurrency – pedagang dapat menggunakan fiat, misalnya: [Germany

– BTC/EUR – Future Wire Transfer 15MAR18].

Future dan option tidak hanya membantu meningkatkan volume dan daya tarik berdagang platform, tapi juga

menghindari resiko dalam perdagangan cryptocurrency:

*Alih-alih khawatir tentang serangan di dompet crypto mereka, atau kehilangan kunci pribadi, pengguna

dapat mengandalkan pengelolaan akun konvensional dalam mata uang fiat.

*Ini juga membuat investasi dalam masa depan dan opsi aset crypto layak bagi para ahli crypto. Pengguna

tidak perlu tahu cara mengatur dompet crypto.

* Dan akhirnya, berurusan dengan cryptocurrency adalah ilegal di beberapa negara (seperti Cina), dan wilayah abu-abu

hukum di negara lain. Risiko dan ketidakpastian tersebut tidak berlaku untuk masa depan dan opsi aset crypto karena

pada dasarnya hanyalah indeks yang mendasarinya. Pengguna tidak mendapatkan keuntungan dengan membeli dan

menjual aset crypto, tetapi dengan membuat prediksi yang benar tentang harga masa depan dari aset-aset crypto.

Namun, poin tersebut hanya berlaku jika futures crypto-asset sebenarnya diperdagangkan dalam mata uang

fiat, dan tidak jika mereka diperdagangkan dalam cryptocurrency. Fitur lain dari perdagangan berjangka

adalah memungkinkan pengguna berinvestasi dengan leverage - memungkinkan mereka untuk

merealisasikan keuntungan yang lebih besar (tetapi juga kerugian) dengan jumlah modal yang sama.

» Skema 4. Instrumen Crypto Futures untuk Perdagangan.
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4.5.9 Pinjaman Desentralisasi P2P

Pengguna dengan akun TOKPIE bisa:

-Mendapatkan bunga dari kepemilikan crypto. Ketika seorang pengguna menyetor Bitcoin atau altcoin ke

dalam peminjaman, mereka bergabung dengan kumpulan pinjaman crowdsourcing TOKPIE yang 

terdesentralisasi dan mendapatkan bunga harian;

- Keuntungan dari margin perdagangan dan leverage pendek;

- Mendapat pinjaman tunai dari aset mereka yang tanpa perlu dijual.

Pengguna memiliki aset, yang tidak ingin mereka jual, tapi mereka membutuhkan tunai untuk melakukan

pengeluaran Platform TOKPIE memungkinkan peminjam untuk menetapkan standar :

* Jumlah tunai yang dibutuhkan (misalnya, tidak lebih dari 30% dari aset yang disimpan ke dalam platform 

TOKPIE sebagai jaminan)

* Periode pinjaman (dari satu hari sampai lima tahun)

* Persentase nilai mereka tersedia untuk membayar pinjaman.

* Pinjaman LTV untuk Penilian (pilih tingkat 10% hingga 70% dari aset yang disimpan ke dalam platform 

TOKPIE sebagai jaminan)

Misalnya, seorang peminjam ingin meminjam 1Mln Rubel Rusia selama satu tahun dengan tingkat 2%, setuju

untuk menempatkan aset mereka - setara dengan dua kali lebih tinggi - sebagai agunan, harus memilih

instrumen ini :

[Russ – Bond/365d/0.5LTV@RUB - Sberbank] pesanan untuk menjual dengan memasukkan:

Jumlah: 1,000,000

Harga: 2

Hasilnya adalah lelang dimulai dan tiap orang yang memiliki 1Mln Rubles menerima ketentuan pesanan.

Platform akan memonitor nilai yang terkunci di TOKPIE. Dan jika tak dibayar tepat waktu dengan bunga

makan TOKPIE akan mentransfer deposit jaminanya yang ditunjukkan pada skema 5.

TOKPIE dapat menerbitkan aset digital (smartcontract) yang mewakili obligasi tanpa batas waktu untuk

mendukung sirkulasi bebas dari pinjaman seperti derivatif.
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4.5.10 Infastruktur untuk Penjualan dan Pihak Ketiga

Kelemahan prosedur penjualan token adalah setiap start-up harus mengembangkan kabinet investor dan

membayar biaya masuk yang tinggi yang terdaftar di bursa terkenal. TOKPIE memecahkan kedua masalah ini.

TOKPIE menyediakan start-up bereputasi baik dengan kemampuan untuk membuat penjualan token pribadi atau

publik dalam order book khusus. Start-up akan diuntungkan :

-Tidak perlu mengembangkan kabinet investor karena pengguna TOKPIE sudah memilikinya;

-Tidak perlu mencari pertukaran untuk menjual token setelah penjualan token. Dengan TOKPIE mereka dapat

diperdagangkan dalam fiat atau cryptocurrency lainnya segera setelah diterbitkan (penjelasan dibawah);
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» Schema 5. P2P Crypto Loan Instruments Structure.

-Menerima kontribusi yang dibuat oleh investor yang telah diverifikasi sesuai dengan peraturan KYC (Know

Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering);

-Audience dari platform TOKPIE yang terdiri dari pedagang biasa, manajer aset, dan investor institusional;

-Berbagai macam pengaturan yang dapat diimplementasikan: volume kontribusi minimal dan maksimum, batas harga,

langkah harga, besarnya ukuran, setiap mata uang fiat atau crypto yang dapat diterima, dll.

Pada saat yang sama, pengguna TOKPIE akan mendapat manfaat dari akses awal ke aset digital dengan diskon tertinggi

dalam portofolionya. Ini akan menjadi fitur ‘win-win'.

Bahkan, TOKPIE menawarkan layanan untuk proyek yang bagus. Sangat umum untuk menawarkan layanan

penghubung dengan infrastruktur ICO. Beberapa exchanger dikenai biaya dari $50.000 sampai $1 juta untuk

listing; Biaya TOKPIE akan lebih murah dan dinominasikan dalam token TKP.

Ada banyak bisnis yang menginginkan koin mereka terdaftar. Mengomentari baru-baru ini tentang hal itu,

Michael Jackson, mitra di perusahaan modal ventura Mangrove Partners, mengatakan kepada Business

Insider: "Pertukarannya adalah di mana likuiditasnya - di mana uang itu berada - jadi di situlah kekuatannya

saat ini."
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Di TOKPIE kami percaya, sekarang adalah saat yang tepat untuk memasuki pasar dan bersaing untuk mendapatkan bagian.

Bagian ini menjelaskan model bisnis TOKPIE, dan bagaimana token TKP akan mempercepat jaringan dan membantu

membangun pertukaran Peer-to-Peer sebaik mungkin. Ini juga mencakup proyeksi keuangan serta masalah hukum yang

terlibat dengan peluncuran jenis bisnis ini.

5.1 Analisa Pasar dan Pesaing

Fact #1: Pertumbuhan Volume Perdagangan Crypto

Meskipun penurunan besar dalam kapitalisasi pasar crypto sejak Januari 2018 setelah puncak tertinggi

pada Desember 2017, volume perdagangan harian pasar telah meningkat 56,7 kali dari US $0,37 Miliar

pada 07 Maret 2017 menjadi US $21 miliar pada 07 Maret 2018, menurut CoinMarketCap.

5. PENINJAUAN 
BISNIS

Digaris Bawahi

Penggambaran paralel dengan volume perdagangan harian pasar FOREX setara dengan US $5.1Triliun (242 kali

lebih besar dari pasar crypto), pasar crypto masih dalam masa pertumbuhan dan memiliki potensi besar untuk

berkembang selama dua sampai tiga tahun ke depan..
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Fact #2: Pertumbuhan Pengguna

Tidak mungkin untuk mengetahui jumlah pengguna yang berdagang di pasar karena satu orang dapat memiliki

banyak dompet dan akun di berbagai bursa dan platform. Namun, mengetahui pangsa pasar volume

perdagangan dan jumlah akun yang terdaftar di Coinbase, orang dapat mengasumsikan hal berikut:

Dengan asumsi jumlah akun yang dibuat oleh pengguna hingga Desember 2017 terus tumbuh pada tingkat

5% per tahun, maka jumlah akun yang aktif akan mencapai 215 juta pada akhir tahun 2022.

Digaris Bawahi

Jumlah akun aktif dianggap sebagai jumlah pengguna di semua pertukaran yang diprediksi tumbuh pada tingkat

yang lebih tinggi dari 5% per tahun. Di TOKPIE kami percaya lebih banyak orang beralih menggunakan

cryptocurrency, karena biaya dan kebebasan yang rendah melintasi batas internasional. Selama pergeseran

semacam itu orang perlu membuat pilihan tentang pertukaran crypto mana yang digunakan. TOKPIE bertujuan

untuk memperoleh 8% dari jumlah tersebut pada akhir tahun 2022; ini setara dengan 18 juta rekening terdaftar.

Fact #3: Cukup Ruang untuk Mengambil Pasar.

Pasar pertukaran cryptocurrency memiliki banyak pesaing, tapi tidak ada pertukaran yang menghasilkan

pangsa pasar yang signifikan. Menurut penelitian Universitas Cambridge, ada 138 pertukaran cryptocurrency

di dunia dan 25% dari volume perdagangan global tersebar di antara bursa di luar 10 besar. Di TOKPIE kami

percaya bahwa para pedagang memilih untuk menyimpan dana mereka di sejumlah bursa yang berbeda.

Digaris Bawahi

Di TOKPIE, kami percaya tidak ada waktu yang lebih baik untuk memasuki pasar crypto dengan produk yang lebih baik yang

dapat melebihi kompetisi.

Fact #4: Keragaman Pertumbuhan Aset Crypto dan Fiat dalam Perdagangan
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Menurut penelitian Universitas Cambridge, pangsa kapitalisasi Bitcoin versus altcoin lainnya menyusut. Pada

saat yang sama, jumlah pertukaran yang mendukung perdagangan berbagai aset crypto yang berbeda untuk

mata uang fiat yang berbeda sangat rendah.

Digaris Bawahi

Meningkatnya permintaan untuk membeli dan menjual banyak aset yang berbeda (tidak hanya Bitcoin dan

Ethereum) dengan mata uang fiat yang berbeda menyiratkan akan ada permintaan yang kuat untuk pertukaran

mendukung karena banyak pasangan untuk pertukaran yang memungkinkan.

29



TOKPIE

30



TOKPIE

» Tabel 5. Perbandingan Tipe Pertukaran Semua Crypto
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5.2 Tujuan dan Strategi

Selama tiga tahun pertama, tujuan TOKPIE mencapai pertumbuhan eksponensial dengan menciptakan ‘daya

tarik’ dan memanfaatkan efek jaringan. Efek jaringan terjadi ketika layanan yang disediakan oleh pertukaran

menjadi berharga karena banyak pengguna mendaftar dan berdagang dengannya. Untuk mencapai tujuan itu,

TOKPIE mengimplementasikan pemasaran 4P berikut yang disajikan dalam Skema 6, sebagai berikut :

Pengembangan Produk

-Menyediakan layanan keamanan dan pendukung seperti yang sudah dijelaskan;

-Terus menambahkan dan mendukung semua mata uang fiat yang ada, sehingga tiap pengguna dari negara

mana pun di dunia dapat membeli dan menjual aset;

-Terus menambah dan mendukung semua cryptocurrency yang ada sehingga pengguna memiliki kemampuan

untuk berdagang dengan semuanya di satu platform;

-Terus menambahk dan mendukung metode pembayaran yang ada, terutama yang mencegah penipuan, 

sehingga pengguna memiliki lebih banyak opsi yang menjembatani mata uang fiat.

Ringkasan

Pasar crypto berkembang pesat dan bisnis di pasar membutuhkan pertukaran yang dapat menangani sebanyak

mungkin pasangan pertukaran. Mempertimbangkan fakta bahwa tidak ada konsentrasi pangsa pasar dan banyak

ruang untuk pertumbuhan, serta meningkatnya kebutuhan akan platform yang lebih aman dan skalabel,

sekarang adalah waktu yang tepat untuk bergabung dengan sektor pertukaran dengan proposisi nilai unik

TOKPIE (lihat Tabel 5 di bawah).
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» Skema 6. Gabungan Pemasaran 4P TOKPIE.

Dengan berkomunikasi dengan komunitas TOKPIE yang berkembang, penggemar dapat mengidentifikasi

fitur yang paling dibutuhkan (baru atau dijelaskan di bagian Skalabilitas Tanpa Batas) dan TOKPIE dapat

berkonsentrasi pada pengiriman di Roadmap.

Penempatan Produk

-Menyediakan pertukaran crypto P2P dan layanan terkait langsung di platform berbasis web TOKPIE (versi

desktop) 24 jam / 365 hari.

- Mengembangkan platform seluler versi iOS dan Android.

Harga

-TOKPIE mengantisipasi bahwa itu tidak akan membebankan biaya hingga 90% dari penggunanya. Sisa 10%

pengguna (pedagang dengan volume perdagangan bulanan di atas US $100.000) akan menggunakan TKP untuk

membayar langganan tetap rendah. Biaya TOKPIE akan selamanya di bawah komisi yang dikenakan.

Biaya kami ditambatkan ke US Dollar. Hasilnya, ketika harga token TOKPIE meningkat akan sedikit token yang

diperlukan untuk membayar langganan dan sebaliknya. Model ini akan memungkinkan biaya token tetap

menarik pedagang baru di volume yang tinggi.

Promosi

- Menyediakan progam afiliasi multi level.

Berdasarkan model pemasaran multilevel TOKPIE, setiap kali advokasi langsung menerima bonus, 

pendukung tidak langsung akan menerima bonus juga. Skema 7 menunjukkan bagaimana model ini bekerja :
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» Skema 7. Program 

Afiliasi Multi-Level 

TOKPIE
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Bonus Advokasi (hingga 36%) dibayar menggunakan token TKP, kepada pengguna yang

berlangganan fungsi perdagangan yang lebih canggih.

Seorang pendukung langsung mendapatkan 20%

Lv 1 tak langsung mendapat 10%

Lv 2 tak langsung mendapat 5% 

Lv 3 tak langsung mendapat 1%

Bonus Advokasi dibayarkan 5 level ke komunitas guna mendorong advokasi pengguna yang

memungkinkan komunitas TOKPIE tumbuh secepat mungkin (Skema 8).

-Untuk memfasilitasi program Bonus Advokasi, kami akan menyediakan mitra (orang atau organisasi)

yang ingin memonetisasi audien mereka dengan widget iframe dan / atau situs web siap pakai

dengan widget built-in yang terhubung ke platform TOKPIE. Mitra ini dapat menghasilkan

pemasukan dari mempromosikan TOKPIE kepada audien mereka

-Kemitraan strategis dengan perusahaan, yang menawarkan layanan dan produk kepada target kami.

Misalnya, kami menjalin kemitraan dengan TradingView dan menggunakan grafiknya. Kolaborasi ini

memungkinkan kami membuat interkoneksi dengan widget mereka (program afiliasi bersama),

sehingga pengguna TradingView dapat melacak salah satu instrumen TOKPIE dan membuat

kesepakatan perdagangan. Pada saat yang sama, pengguna TOKPIE sadar akan layanan TradingView

-Manfaatkan aktivitas PR, seperti kolaborasi dengan influencer industri crypto yang dapat

mempromosikan TOKPIE di forum Bitcointalk, blog, saluran YouTube dan media sosial lainnya
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» Skema 8. Pertumbuhan komunitas TOKPIE.

-Menentukan jurnalis, pengacara, media sosial, dan SEO berpengalaman dari tim kami untuk mempublikasi

artikel bermanfaat ke audience dengan tujuan mendorong pengetahuan dan traffic website

-Publikasi berita mingguan untuk memberitahu pelanggan dan pengguna tentang semua update teknis

platform

- Kolaborasi dengan independen terkenal untuk membangun kesadaran melalui publikasi dan siaran pers
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5.3 Tokenomics TOKPIE

Ekosistem TOKPIE (skema 9) adalah mikro ekonomi tertutup dimana token TOKPIE (TKP) diadakan sebagai

bukti keanggotaan dan ditukar dengan layanan yang disediakan oleh platform TOKPIE:

1.Biaya berlangganan dibayar menggunakan token TOKPIE, menyebabkan tekanan keatas secara menerus

kepada pemegang TKP, dan tekanan kebawah pada pasokan pasar.

2.TOKPIE mengimbangi kedua tekanan ini dengan menjual token, menciptakan tekanan ke bawah pada

kepemilikan token dan tekanan ke atas pada pasokan pasar. Namun, TOKPIE akan menjual semua token yang

masuk dengan tarif 10% setiap bulan untuk menghindari kelebihan pasokan pasar. Jadi, misalnya, 100 token

yang diterima pada Juli 2018 akan terjual habis (dikembalikan ke pasar) selama periode Agustus 2018 hingga

Mei 2019 dengan 10 token dijual setiap bulan.

3.Dari 2019 hingga 2022, kepemilikan token akan didesentralisasikan melalui penjualan cadangan TOKPIE (untuk

lebih jelas lihat bagian distribusi Token). Bagian cadangan adalah 21% dari total pasokan token. Cadangan akan

dilepas secara otomatis oleh smart contract dengan bagian yang sama setiap bulan keenam setelah TOKEN SALE

sesuai dengan jadwal berikut :

Januari 03, 2019 = 2.625% dari jumlah pasokan token

Juli 05, 2019 = 2.625% dari jumlah pasokan token

Januari 03, 2020 = 2.625% dari jumlah pasokan token

Juli 04, 2020 = 2.625% dari jumlah pasokan token

Januari 02, 2021 = 2.625% dari jumlah pasokan token

Juli 04, 2021 = 2.625% dari jumlah pasokan token

Januari 02, 2022 = 2.625% dari jumlah pasokan token

Juli 04, 2022 = 2.625% dari jumlah pasokan token
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» Skema 9. Struktur Tokenomics TOKPIE
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4. Velocity token TOKPIE dapar diringkas melalui rumus:

Kapitalisasi token TKP = GDP TOKPIE / Velocity =>

=> Velocity = GDP TOKPIE /  Total kapitalisasi token TKP, dimana Velocity = rasio

perputaran = 1 / waktu rata rata memegang token oleh pemegang

Waktu rata-rata memegang akan rendah karena pengguna diminta untuk memegang token TKP pada saldo untuk

mendapatkan akses ke fitur khusus atau mendapatkan airdrop kejutan, undian lotre dan fasilitas gamification

lainnya. Token TKP juga digunakan sebagai jaminan untuk perdagangan leverage, pinjaman, dll.

GDP TOKPIE = Total pendapatan yang dihasilkan oleh semua layanan yang disediakan platform.

Kami mempunya skalabiliti tak terbatas untuk menyediakan banyak alat dan fitur kepada pengguna dan sebagai hasilnya akan

menambah permintaan dari token TKP.

Total kapitalisasi token TKP = Harga pasar TKP x jumlah pasokan token.

Harga pasar ditentukan oleh pasar bebas ketika TKP terdaftar di exchanger lain di platform kami. Jumlah total

pasokan token terbatas dan dapat dikalkulasi sebagai jumlah token yang terjual selama penjualan token /

0.65. Lihat selengkapnya di bagian distribusi token.

5. TOKPIE menjaga biaya berlangganan tetap rendah untuk memaksimalkan layanan kepada pengguna.
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Keuntungan Menggunakan Token:

1.Keanggotaan: Mendapat akses fitur di platform, anggota harus memiliki saldo TKP.

2.Biaya Berlangganan: Biaya harus dibayar dengan TKP. Biaya berlangganan ditetapkan ke US dollar untuk

membuatnya konsisten dibawah tingkat yang dikenakan oleh exchanger lain.

3.Add-ons: Pengguna dapat membeli akses ke alat yang lebih canggih atau layanan platform dengan

melakukan pembayaran TKP satu kali.

4.Biaya Jaminan dan Bunga: Pengguna dapat memperoleh pinjaman (fiat atau crypto) dari pengguna lain untuk

membuka posisi jual (jual untuk fiat atau crypto) dengan leverage atau posisi buy (beli untuk cryptocurrency)

dengan margin menggunakan token TKP yang terkunci pada saldo akun sebagai jaminan. Bunga untuk

menggunakan fitur ini akan dibebankan dalam token TKP.

Keanggotaan

Salah satu layanan inti dari platform TOKPIE adalah kemampuan untuk meminjam dan menerima pinjaman

P2P dari pengguna platform lainnya. Ini adalah jenis layanan yang mengharuskan memegang TKP. Untuk

mengakses layanan ini, token dapat diminta untuk dikunci di akun. Jika anggota tidak memiliki token TKP

untuk mengakses keanggotaan, mereka dapat membeli TKP melalui platform sebagai bagian dari pengaturan

akun mereka, memungkinkan masuk lebih mulus ke dalam keanggotaan. Kami memperkirakan sekitar 50%

pengguna TOKPIE akan menahan TKP pada saldo mereka untuk mendapatkan akses ke fungsi tambahan.

Biaya Berlangganan

TOKPIE menetapkan biaya berlangganan secara berjenjang (Standar, Premium, dan Perusahaan). Jumlah biaya

langganan bergantung pada volume perdagangan bulanan pengguna. Tidak akan ada biaya untuk pengguna

yang volume perdagangan bulanannya di bawah US $ 100.000 / setara. Lihat bagian Biaya untuk rinciannya.

Add-ons

TOKPIE menyediakan start-up dengan buku pesanan khusus untuk pre-sale dan main sale token mereka,

serta dengan daftar penjualan post-token di platform TOKPIE. Dengan menggunakan solusi kami, perusahaan

rintisan dapat menghemat waktu dan uang dengan mengakses langsung basis pengguna TOKIPIE. Perusahaan

juga dapat membeli daftar di bursa kami (setelah validasi anti-penipuan).

Pengguna biasa dapat membuat akusisi satu kali dari alat khusus seperti alat analis lintas pertikaran, lintas

negara, dll.

Jaminan

TOKPIE menyediakan keuntungan pertukaran terpusat dengan memungkinkan pengguna untuk menggunakan

koinnya, memegang saldo didalam platform untuk leverage dan perdagangan margin.

Kegunaan Penggunaan Token

Token TKP adalah token utilitas yang seluruh nilainya berasal dari layanan yang disediakan oleh platform

TOKPIE dalam pertukaran untuk memegang atau mengkonsumsi token, seperti yang dijelaskan di atas.

Mereka tidak dimaksudkan untuk spekulasi dan tidak memiliki klaim terhadap kekayaan intelektual atau

lainnya atau kas. Mereka tidak memberikan hak berpartisipasi dalam perusahaan, dan tidak ada klaim dalam

pengambilan keputusan atas aset atau strategi perusahaan. Tidak ada janji nilai di luar nilai penggunaan, atau

klaim atas aset atau pendapatan yang terkait dengan TKP.
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5.4 Rencana keuangan

Bagian ini menyajikan keuangan TOKPIE dari periode 2019 sampai 2022. Proyeksi keuangan mencakup: 

Laporan untung &rugi, Laporan statistik, Laporan kas.

Asumsi utama yang telah dimasukkan:

•Biaya Pembayaran: Jumlah asumsi bahwa 90% pengguna dilayani secara gratis, 10% lainnya dikenakan biaya

(langganan, add-ons, pengaruh pinjamam P2P, keanggotaan, dll.).

•Tanpa biaya deposit atau penarikan kecuali biaya oleh penambang (misalnya gas untuk transaksi Ethereum).

•Pendapatan tahunan dari add-on didasarkan pada biaya $10k per satu token listing atau penyediaan

instruktur penjualan token.

•Pendapatan tahunan dari pengaruh yang disediakan oleh pinjaman P2P didasarkan pada tingkat

pengembalian efektif 5% (biaya bunga). Dana yang digunakan untuk meminjamkan hanya diperoleh dari

pelepasan aset bebas TOKPIE, dan bukan dari simpanan crypto pengguna.

•Biaya penjualan: 36% bagi hasil dibayarkan ke afiliasi dari langganan dan biaya bunga leverage yang 

dikumpulkan oleh TOKPIE.

•Dana yang diperoleh dari penjualan token: 25000 ETH, di mana 1 ETH = US$600.

•Dana cadangan terus diperoleh selama empat tahun dan diinvestasikan dalam platform: 21% x (25000ETH / 

0.65) = 8077ETH, dimana harga 1 ETH untuk periode 2019 hingga 2023 = $1500.

» P&L Statement, 4-year forecast
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» Laporan, perkiraan 4 tahun
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» Laporan kas, perkiraan 4 tahun
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5.5 Permasalahan hukum

Struktur Hukum

Platform Tokpi dijelaskan dalam whitepaper sedang dikembangkan dan dikelola oleh Graceful Globe Limited

(perusahaan yang didirikan di Hong Kong). Perusahaan lainnya bisa didirikan di yuridikasi lain karena peraturan

lainnya. Graceful Globe Limited menyediakan layanan ke end user dan entitas bisnis yang memberi akses ke fitur

platform TOKPIE.

Sangkalan

SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH UNDANG UNDANG DAN KECUALI SPESIFIKASI LAINNYA YANG DITULIS OLEH, (A) TOKEN

TOKPIE DIJUAL “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN “TERSEDIA” TANPA JAMINAN APAPUN, DAN KAMI SECARA TEGAS

MENYANGKAL SEMUA JAMINAN SEBAGAI TOKEN TOKPIE (TKP), TERMASUK,
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TANPA PEMBATASAN, JAMINAN TERSIRAT DARI YANG DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU,

JUDUL DAN NON-PELANGGARAN; (B) KAMI TIDAK MENYATAKAN ATAU MENJAMIN BAHWA TOKEN TOKPIE (TKP) BISA

DIANDALKAN, BEBAS KESALAHAN, MEMENUHI KEBUTUHAN ANDA, ATAU CACAT DI TOKEN TOKPIE (TKP) AKAN

DIPERBAIKI; DAN (C) KITA TIDAK BISA DAN TIDAK MENYATAKAN ATAU MENJAMIN BAHWA TOKEN TOKPIE (TKP) ATAU

MEKANISME PENGIRIMAN UNTUK MEREKA TERDAPAT VIRUS ATAU KOMPONEN BERBAHAYA LAINNYA.

Anda harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di tempat Anda membeli,

menawarkan, atau menjual token TOKPIE (TKP). Anda juga harus mendapatkan persetujuan apa pun yang Anda

perlukan untuk membeli, menawarkan atau menjual token TOKPIE (TKP) di bawah undang-undang dan peraturan

yang berlaku di yurisdiksi tempat Anda atau di mana Anda melakukan pembelian tersebut, penawaran atau

penjualan. Kami tidak bertanggung jawab dengan persyaratan hukum ini. Kami tidak membuat pernyataan apa

pun tentang legalitas investasi Anda dalam token TOKPIE (TKP) di bawah investasi hukum apa pun atau hukum

atau peraturan serupa di yurisdiksi mana pun.

Resiko

Investasi dalam Token TOKPIE dan TKP membawa risiko yang signifikan. Anda harus hati-hati mempertimbangkan

semua informasi dalam Whitepaper ini, termasuk faktor-faktor risiko berikut, serta ketentuan perjanjian SAFT atau

dokumen lain yang terkait dengan penjualan token TOKPIE (TKP), sebelum memutuskan untuk berinvestasi di TOKPIE

dan Token TKP. Kejadian sebenarnya dari kejadian-kejadian berikut dapat berdampak buruk pada pengembangan

platform TOKPIE, bisnis, prospek dan hasil operasi TOKPIE, yang dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk

menerima keuntungan atau pengembalian investasi Anda.

Sebagian besar faktor-faktor ini adalah kemungkinan yang mungkin atau tidak mungkin terjadi, dan kami tidak dalam

posisi untuk menyatakan pandangan tentang kemungkinan seperti itu. Risiko yang dijelaskan di bawah ini tidak

lengkap dan hanya yang kami yakini sebagai prinsip, tetapi mungkin bukan satu-satunya risiko dan ketidakpastian

yang mungkin dihadapi oleh TOKPIE di masa depan. Risiko tambahan yang saat ini tidak diketahui atau diantisipasi

atau yang saat ini dianggap tidak signifikan juga dapat berdampak buruk secara material pada pengembangan

platform TOKPIE, bisnis, prospek dan hasil operasi TOKPIE. Dengan demikian, Anda dapat kehilangan sebagian besar

atau seluruh investasi Anda dalam token TOKPIE dan TKP. Akibatnya, investasi dalam token TOKPIE dan TKP

seharusnya hanya dipertimbangkan oleh orang, yang dapat menanggung risiko tersebut. Sebelum berpartisipasi,

pertimbangkan dengan cermat potensi risiko dan, sejauh yang diperlukan, konsultasikan dengan pengacara, akuntan,

dan / atau orang profesional untuk mengevaluasi risiko yang ditimbulkan.

Token ekonomi relatif baru dan sangat inovatif. Token dapat dipengaruhi oleh tindakan pengaturan, termasuk

pembatasan kepemilikan. Tidak ada jaminan token TOKPIE yang dibeli akan meningkat nilainya, memberikan

pengembalian, atau akan memiliki adopsi dan likuiditas yang memadai untuk memungkinkan pertukaran untuk

aset lain. Ethereum, di mana token TKP didasarkan, adalah teknologi eksperimental dan semua risiko yang

mungkin tidak dapat disebutkan di sini. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin

terjadi. Harap berhati-hati dengan semua aset.

TIDAK ADA JAMINAN DARI KEMUNGKINAN. ANDA DAPAT MENGHASILKAN HAL SEMUA UANG ANDA JIKA HARGA PASAR

TOKPIE TOKENS (TKP) DROP KE ZERO.

Risiko kehilangan akses token TOKPIE (TKP) karena hilangnya Private Key.

Token TOKPIE merupakan token ERC20, berbasis blockchain Ethereum. Anda harus mengakses dan

menggunakan dompet ERC20. Tanggungjawab anda untuk tidak kehilangan private key. TOKPIE TIDAK

BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA TOKEN AKIBAT HILANGNYA PRIVATE KEY ATAU HACKER.

Resiko terkait perizinan

Operasi dan pengembangan lanjutan platform TOKPIE tergantung permintaan validitas dari tiap lisensi yang

diperlukan, serta kepatuhan dengan ketentuan tersebut. Meskipun kami bermaksud mengajukan izin yang

diperlukan, tetap masih ada resiko lisensi untuk bisnis TOKPIE tidak dapat diterbitkan secara tepat waktu.
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Bahkan jika lisensi dikeluarkan, tetap tidak ada jaminan. Kegagalan untuk mendapat, mempertahankan, atau

memperbarui lisensi yang diperlukan akan berdampak negatif terhadap bisnis, prospek, dan usaha TOKPIE.

Risiko peraturan yang tidak pasti dan tindakan penegakan hukum

Status peraturan ERC-20 Token dan teknologi order book didistribusikan tidak jelas atau tidak terselesaikan

di banyak yurisdiksi. Sulit memprediksi bagaimana badan pengatur menerapkan peraturan yang ada

berkenaan dengan teknologi tersebut. Hal mempersulit prediksi bagaimana legislatif dapat menerapkan

perubahan pada hukum dan peraturan yang mempengaruhi teknologi buku besar dan aplikasinya. Tindakan

pengaturan dapat berdampak negatif terhadap Platform TOKPIE dalam berbagai cara, termasuk untuk tujuan

ilustrasi saja, melalui penentuan bahwa pembelian, penjualan, pengiriman atau penggunaan token TOKPIE

(TKP) merupakan kegiatan yang melanggar hukum, atau bahwa pendaftaran atau pemberian lisensi

diperlukan untuk beberapa atau semua pihak yang terlibat dalam pembelian, penjualan, pengiriman atau

penggunaan token TOKPIE dan TKP. TOKPIE dapat menghentikan operasi di suatu yurisdiksi jika tindakan

pengaturan pada hukum atau peraturan, membuatnya ilegal untuk beroperasi, atau secara komersial tidak

diinginkan memperoleh persetujuan peraturan yang diperlukan untuk beroperasi, dalam yurisdiksi tersebut.

Resiko terkait dengan blockchain Ethereum

Karena token TOKPIE (TKP) didasarkan pada blockchain Ethereum, setiap malfungsi , kerusakan atau

penelantaran blockchain Ethereum mungkin memiliki efek merugikan material pada token TOKPIE.

Resiko ketidak stabilan harga Ethereum

Kami mengizinkan investasi untuk pengembangan platform TOKPIE yang dibuat dalam cryptocurrency, seperti Ethereum.

Sebagai masalah umum, tingkat di mana setiap crypto dapat ditukarkan dengan fiat sangat tidak stabil. Sementara TOKPIE

akan melatih keterampilan manajemen kami semaksimal mungkin ketika sehabis mengumpulkan cryptocurrency atau

menukarnya ke mata uang fiat untuk kebutuhan pengembangan platform, tidak ada jaminan bahwa kami tidak akan

kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasi karena penurunan dalam nilai cryptocurrency 'pada titik waktu tertentu.

Resiko perpajakan

Karakterisasi pajak token TOKPIE (TKP) tidak pasti. Anda harus mencari nasihat sendiri sehubungan

dengan pembelian token TOKPIE (TKP), yang dapat mengakibatkan konsekuensi pajak buruk bagi Anda,

termasuk pemotongan pajak, pajak penghasilan, dan persyaratan pelaporan pajak.

Resiko persaingan yang tinggi

Ada kemungkinan platform alternatif dapat dikembangkan dan Platform TOKPIE harus bersaing dengan platform

alternatif ini, yang dapat berdampak negatif pada penerapan Platform TOKPIE.

Resiko permintaan yang tidak dapat dikabulkan platform TOKPIE

Ada kemungkinan bahwa Platform TOKPIE tidak akan digunakan oleh sejumlah besar individu, perusahaan dan

entitas lain atau bahwa akan ada kepentingan publik yang terbatas. Kurangnya minat semacam itu dapat

berdampak negatif terhadap pengembangan Platform TOKPIE.

Risiko yang timbul dari tidak ada penebusan token TOKPIE (TKP)

Pemilik token TOKPIE (TKP) tidak memiliki hak untuk memaksa platform TOKPIE dan Graceful Globe Limited

untuk menukarkan token TOKPIE (TKP). Sementara pemilik token TOKPIE (TKP) dapat menjual kembali token

kepada pihak lain (tunduk pada batasan transfer yang berlaku), dalam hal pasar sekunder untuk token ini

tidak dikembangkan untuk waktu yang lama atau sama sekali, investor dalam token TOKPIE ( TKP) harus siap

menanggung risiko untuk jangka waktu yang panjang dan kehilangan investasi atau bagiannya.
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6. PENJUALAN TOKEN
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Crowd sale token TOKPIE dibagi jadi dua bagian: pre-sale dan main sale. Penjualan awal token akan mendanai

promosi platform untuk menyebarkan pengetahuan tentang TOKPIE sebagai pengembangan platform.

Penjualan token utama akan mendanai pengembangan penuh dan penerapan pertukaran platform TOKPIE.

Pre-sale dimulai Mei 01, 2018 dan berakhir pada Mei 14, 2018 atau ketika hardcap tercapai (1000 ETH).

Jumlah maksimal token yang tersedia untuk dibeli di penjualan awal adalah 1,920,000. Setiap token dihargai

0,0005208 ETH (nilai tukar: 1 ETH = 1920 TKP). Harganya termasuk 20% diskon dari harga jual utama. Jika

softcap belum tercapai, dana yang terkumpul akan dikembalikan ke distributor dari smart contract.

Penjualan utama dimulai Juni 01, 2018 dan berakhir Juli 07, 2018, atau ketika hardcap tercapai (25,000 ETH);

termasuk Ether yang telah dikumpulkan selama pre-sale. Hardcap akan membatasi jumlah total token selama

penjualan utama. Token akan didistribusikan selama penjualan token menjadi 65% dari total pasokan. Tiap

token akan dihargai tergantung pada periode belinya sesuai jadwal berikut:

Periode: dari Juni 01, 2018 to Juni 7,2018 _ Harga : 1 ETH = 1840 TKP; diskon 15%

Periode: dari Juni 08, 2018 to Juni 14, 2018 _ Harga : 1 ETH = 1760 TKP; diskon 10%

Periode: dari Juni 15, 2018 to Juni 21, 2018 _ Harga : 1 ETH = 1680 TKP; diskon 5%

Periode: dari Juni 22, 2018 to Juni 28, 2018 _ Harga : 1 ETH = 1648 TKP; diskon 3%

Periode: dari Juni 29, 2018 to Juli 5, 2018 _ Harga : 1 ETH = 1600 TKP; diskon 0%.

Token akan dikirim segera setelah kontribusinya diterima oleh smart contract.

Selama pre-sale dan main sale, batasan akan diterapkan pada ukuran kontribusi:

- Tingkat kontribusi maksimal di Ethereum tidak terbatas

- Tingkat kontribusi minimal di token TOKPIE = 100 TKP

Token TOKPIE disebut TOKPIE dan memiliki simbol TKP. Token TKP digunakan untuk pembayaran biaya

berlangganan, add-on, dan bunga dalam pertukaran. Ini digunakan untuk menggerakkan dorongan pengguna ke

dalam platform melalui layanan dukungan gamification dan bonus progam Advokasi. Cari tahu lebih lanjut tentang

penggunaan token TKP dibagian Tokenomics.

Token TKP patuh terhadap Ethereum Blockchain dan ERC20 untuk memanfaatkan fungsi dari Ethereum

Blockchain dan berinteraksi dengan token ERC20 lainnya serta smart contract dan Dapps. Token TKP akan

terdaftar di exchanger dalam 30 hari setelah penjualan token selesai.

Token TKP terintegrasi kedalam model bisnis TOKPIE dan memiliki utilitas jangka panjang dalam

mendorong pertumbuhan platform.

•TKP didistribusikan ke pengguna melalui penjualan token atau imbalan kepada pengguna TOKPIE untuk

dukungan yang diberikan ke pengguna lain, partisipasi dalam afiliasi dan kegiatan lainnya.

•Layanan inti platform gratis untuk tiap pengguna. Namun, pedagang dikenai biaya layanan, add-on, atau untuk

volume penjualan besar ( > US $100,000). Semua biaya akan dibayar dalam token TKP.
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•Ketentuan pinjaman P2P serta pengaruh dan layanan dagang marginal akan dikenakan bunga yang harus

dibayar dalam bentuk token TKP.

•Dengan berkembangnya pedangan yang tertarik ke platfrom dengan langkah keamanannya, dukungan yang

terpercaya, dan fitur dagang yang langka, permintaan token TKP diperkirakan akan meningkat. TOKPIE dan tim sendiri

percaya terhadap pengembangan platform dan akan mempertahankan 21% token yang dapat dibuka selama periode

empat tahun. (Token tim terkunci selama dua tahun).

6.1 Alokasi Token

Total pasokan token yang tersedia adalah jumlah token yang terjual selama crowd sale, dibagi 0.65.

Contoh, jika 10,000,000 token terjual selama crowd sale, maka pasokan token yang tersedia menjadi 15,384,615 

dimana 65% dialokasikan kepada yang berkontribusi.

35% sisanya (5,384,615) akan dikeluarkan sebagai berikut (Pie chart 1 ):

-21% dikeluarkan untuk cadangan TOKPIE selama empat tahun kedepan dengan cicilan yang sama (2.625%) 

tiap enam bulan setelah penjualan token berakhir*;

-9,6% dikeluarkan untuk tim TOKPIE selama dua tahun dengan cicilan yang sama (2.4%) tiap enam bulan

setelah penjualan token berakhir**;

- 2% dikeluarkan untuk investor setelah penjualan token berakhir;

- 1.3% sebagai bonus untuk pemberi kontribusi setelah penjualan token berakhir;

- 1.1% dikeluarkan untuk kampanye berhadiah setelah penjualan token berakhir

» Pie Chart 1. Alokasi Token TOKPIE
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* Jadwal pengeluaran token TKP kecadangan TOKPIE selama empat tahun setelah penjualan token:

- Januari 03, 2019: 2.625% dari ketersediaan token TKP

- Juli 05, 2019: 2.625% dari ketersediaan token TKP

- Januari 03, 2020: 2.625% dari ketersediaan token TKP

- Juli 04, 2020: 2.625% dari ketersediaan token TKP

- Januari 02, 2021: 2.625% dari ketersediaan token TKP

- Juli 04, 2021: 2.625% dari ketersediaan token TKP

- Januari 02, 2022: 2.625% dari ketersediaan token TKP

- Juli 04, 2022: 2.625% dari ketersediaan token TKP
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** Jadwal peluncuran token TKP untuk tim TOKPIE selama dua tahun setelah penjualan token:

- Januari 03, 2019: 2.4% dari ketersediaan token TKP

- Juli 05, 2019: 2.4% dari ketersediaan token TKP

- Januari 03, 2020: 2.4% dari ketersediaan token TKP

- July 0i, 2020: 2.4% dari ketersediaan token TKP

6.2 Alokasi Dana

Dana yang dikumpulkan selama pre-sale digunakan untuk mempercepat pengembangan produk dan

mendanai kampanye pemasaran utama TOKPIE.

Dana yang dikumpulkan selama penjualan token utama akan dialokasikan sebagai berikut (Pie Chart 2 ) :

- Pengembangan teknis (Keamanan, UI, dll.): 30%

- Pemasaran: 49%

- Mendukung layanan penyedia: 7%

- Layanan hukum: 8%

- Untuk umum dan administratif: 1%

- Resiko: 5%
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» Pie Chart 2. Alokasi Dana TOKPIE
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6.3 Batasan Penjualan Token

Penduduk negara dan wilayah berikut TIDAK mendapat token TOKPIE (TKP):

China, Hong Kong, USA, Ethiopia, Iran, Iraq, Cuba, Syria, Sudan, Crimea, North Korea, Seychelles, Sri Lanka,  

Somalia, Trinidad, Tobago, Tunisia, Vanuatu, Vietnam, Yemen.

Setiap peserta penjualan token TOKPIE harus diverifikasi dan ikut serta dalam penjualan token.  

Jika anda mempunyai pertanyaan silahkan hubungi Tim Pendukung kami: info@tokpie.com

mailto:info@tokpie.com
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Q2 2017

Pembentukan ide, kesadaran akan masalah dan solusi- SELESAI
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Q3 2017 - Q2 2018

Pengembangan MPV - 85% SELESAI

Mei 01, 2018

Token pre-sale

Mei 15, 2018

Peluncuran alpha secara publik

Juni 01, 2018

PENJUALAN TOKEN

Q3 2018

Pengujian beta pribadi dan publik

Q4 2018

Keamanan, UI dan pengembangan infrastruktur pendukung

Q1 2019

Peluncuran: Versi awal dari platform pertukaran TOKPIE akan dikembangkan dan diuji 85%. Versi alpha

tersedia pada Mei 2018 sebelum penjualan token utama. Mendukung 226 negara, tiga dasar cryptocurrency

(BTC, ETH, LTE), 32 mata uang (19 fiat + 13 cryptocurrent utama) dan 33 metode pembayaran. Lebih banyak

lagi cryptocurrency dan model pembayaran yang didukung dan ditambahkan tiap bulan setelah peluncuran.

Layanan tambahan dari bagian Unlimited Scalability akan terus menerus dikembangkan dan disediakan sebelum

2019. Versi platform mobile tersedia diakhir tahun 2019.

7. RINCIAN KERJA
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Tim TOKPIE terdiri dari orang yang profesional. Tim inti diwakili oleh spesialis tingkat atas dari pengembang

teknis, keuangan, akutansi, dan bidang hukum praktik.

Vasilii Silin

CEO / CO-FOUNDER

Bio: Ahli Ekonomi, Keuangan, dan Akuntansi. Pengalaman 11 tahun disektor keuangan dan akutansi

internasional. Penggemar Blockchain. Salah satu pendiri platform pertukaran biomassa global pertama didunia.

Oleg Kovalev

CTO / CO-FOUNDER

Bio: Pengembang web Full Stack dan penggemar Blockchain. Pendiri web studio Everlive LLC. Mantan kepala

Departemen Manajemen Layanan MegaFon IT.

Andrey Pak

CTO / CO-FOUNDER

Bio: Ahli TI dengan pengalaman 16 tahun. Penggemar Blockchain. Spesialisasi di pengembangan dan integrasi

ITSM, ITIL, dll. Ahli Java, JavaScript, PHP, dan infrastruktur aplikasi.

Ekaterina Diukareva

CSO / CO-FOUNDER

Bio: Pengusaha, di bidang Biologi. 5 tahun pengalaman dalam bidang pembaruan energi. Salah satu pendiri

Graceful Glove Limited dan platform pertukaran biomassa global pertama didunia. Berminat di BLockchain.

Firmansyah Dolot

Animasi Brand dan WEB

Bio: Pendiri Flixmotion, salah satu pimpinan industri dalam produksi video explainer, demonstrasi produk, 

iklan, gerak grafis, dan juga desain web. Penggemar Blockchain.

Vina Kharaz

Pengelola Proyek dan Sosial Media

Bio: Mengatur pemasaran Sputnik News yang mencapai lebih dari 1.1 juta like di Facebook, 20k 

Instagram, dan 50k follower twitter. Penggemar Blockchain.

Ruth Doris

Editor dan Penulis Konten

Bio: Jurnalis dengan pengalaman 12 tahun sebagai editor, reporter, dan penulis. Berkontribusi dibagian

penguji Irlandia.
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Alexey Potapov

Pengelola Proyek dan Sosial Media

Bio: Pengembang dalam bidang Blockchain dan industri crypto yang profesional. Kampanye

pemasaran yang terorganisir dari Bcharity; pertukaran amal revolusioner dirancang untuk

menambah aksesbilitas dan efisiensi dari amal diseluruh dunia.

Jillian Godsil

Editor dan Penulis Konten

Bio: PRO Mingo, Penasehat PENJUALAN TOKEN, Jurnalis Crypto, Pembicara Blockchain, Penyiar

DublinCityFM.  Penulis dan Pemimpi.

Morgan Pierce

Penasehat Penjualan Token, Tokenomik, Pemasaran Konten dan Perpesanan

Bio: Morgan telah bermodal usaha selama 20 tahun, sejak hari hari dotcom! Pemasaran Konten dan

Bounty, Pemberita Cryptocurrenct, Pembicara dan Pendidik, Penasehat Penjualan Token.
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Untuk berkontribusi pada penjualan token dan berlangganan berita, kunjungi situs TOKPIE:

https://tokpie.io/
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Bergabunglah dalam percakapan atau follow kami di:

Medium: https://medium.com/@TOKPIE 

Telegram: https://telegram.me/TOKPIE Facebook: 

https://www.facebook.com/TOKPIE.io/ Twitter:

https://twitter.com/TOKPIE_io 

Reddit: https://www.reddit.com/user/TOKPIE/

BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3253647.msg33884473#msg33884473

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tokpie/ 

Google +: https://plus.google.com/+TOKPIE Instagram: 

https://www.instagram.com/TOKPIE.io/ VK:

https://vk.com/TOKPIE

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCGMT9yXgXuPwOhMgO_p5HXw/featured

Cek Smart Contract TOKPIE di Github : https://github.com/TOKPIE/TOKPIE-contract

Hubungi:

info@TOKPIE.com
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