Về Soundeon

Token Sale

Một nền tảng âm nhạc tích hợp phân cấp và xuyên suốt tiên phong bao gồm tất cả

Q2-Q3 2018

các khía cạnh của kinh doanh âm nhạc, từ đăng ký tác quyền và tài trợ, đến phân
phối và bán vé trực tiếp.

Các Vấn Đề Của Ngành
1
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Sáng lập

Thiếu cơ chế tài trợ cho nỗ lực sáng tạo của các nghệ sĩ độc lập.
Bị hạn chế để quản lý và kiếm tiền từ các tác quyền âm nhạc hiện có trong khi
duy trì mức độ tương tác của người hâm mộ.
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Không minh bạch và không hiệu quả trong việc phân phối các tác quyền về
âm nhạc và các thu nhập tiền bản quyền.

Vadim
Kurochkin
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Không có sự kết nối giữa âm nhạc được thâu lại và vé sự kiện trực tiếp khiến

CEO

người hâm mộ trung thành bị ảnh hưởng cùng với việc các vé quảng cáo và
gian lận.

Một doanh nhân có tinh thần khởi nghiệp với
một hồ sơ theo dõi việc ra đời các dự án công
nghệ và tài chính thành công. Các sản phẩm
công nghệ tài chính của ông được các thể chế
khách hàng sử dụng tích cực.

Giải Pháp 5 Lớp Của Chúng Tôi
Music Token Sale
Trao quyền cho nghệ sĩ để tài trợ cho tầm nhìn sáng tạo của họ thông qua
Người ủng hộ trở thành các bên có liên quan tham gia vào câu chuyện

Vladimir
Avdeev

thành công của nghệ sĩ của họ.

CVO

sự hỗ trợ của người hâm mộ qua Bán Token Creative
Smart Contract™.
TM

Sàn trao đổi Soundeon
Công cụ token hóa và trao đổi IP phi tập trung nơi mọi người có thể mua
hoặc bán các bản quyền bản phát sóng tạo doanh thu và xây dựng danh mục
đa dạng.

Soundeon Monitor

Chịu trách nhiệm về chiến lược phát triển sản
phẩm chiến lược và chiến lược kỹ thuật tài
chính tại Zilliard. Trước đây, Vladimir làm việc tại
Nhà hát Bolshoi huyền thoại, ông vẫn dành riêng
để quảng bá trên toàn thế giới và phổ biến nghệ
thuật Nga.

Phân tích và tổng hợp dữ liệu khách hàng dựa trên bchuỗi khối cho phép các
nghệ sĩ và người hâm mộ theo dõi thu nhập từ tất cả các bản quyền phát

Egor
Bushlyakov

sóng và các khoản thu khác, bao gồm thu nhập bán vé.

Soundeon Player

CTO

Người tream âm nhạc được thúc đẩy dùng sổ cái phi tập trung cho việc thu
thập tiền bản quyền không thể thay đổi, minh bạch và cơ chế trung thành của
người hâm mộ trọng tâm.

Soundeon Tix
Nền tảng bán vé thông minh của Soundeon sử dụng mã QR động và Hợp
TM

đồng sáng tạo thông minh để loại bỏ khả năng bán vé chộp giựt, gian lận và

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc lập trình
các ứng dụng giao dịch tần số cao, sự tham gia
của Egor với các dự án có sức chịu đựng lớn
mang lại cho ông kinh nghiệm để dẫn đầu đội
ngũ phát triển của chúng tôi.

trao quyền cho các nhà tổ chức kiểm soát, cả thị trường bán vé chính và phụ.
Được tích hợp tự nhiên trong môi trường Soundeon và các cơ chế trung

Ruslan
Guseynov

thành.

Strategy and
Development
Tài trợ cho các dự án
sáng tạo với việc cung
cấp đồng xu và biến
người hâm mộ thành
các bên liên quan.

Khám phá giá cả chưa
từng có và tính thanh
khoản của thị trường
đối với quyền sở hữu
trí tuệ.

Lần đầu tiên tích hợp
chiều dọc ghi âm âm
nhạc và ngành công
nghiệp bán vé trực tiếp.

Kiểm soát không chỉ thị
trường bán vé chính
thức mà còn cả thị
trường chợ đen.

Chuyên môn của Ruslan thuộc về kế hoạch
chiến lược, tài chính có cấu trúc và phát triển
cho các công ty siêu quốc gia và tư nhân. Gần
đây nhất ông đã giúp quản lý một danh mục đầu
tư quan trọng tại EBRD và cung cấp tư vấn chiến
lược tài chính cho Liên Hợp Quốc.

Chi tiết về Soundeon Token
Được dựa trên Ethereum

Tổng số lượng phát hành

Tương thích ERC20

1.0 tỷ

Anastasia
Liberman
Head of
Operations

Sẽ không bao giờ tạo thêm token mới

Tỷ giá trao đổi
1 Soundeon Token = 0.056923 USD

Soft cap: 52.7 triệu Tokens
Hard cap: 650 triệu Tokens

KYC / Whitelist: Có

Có kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ
tư vấn pháp lý về cơ cấu các giao dịch tài chính.
Trong khi tại E&Y. Anastasia tập trung vào việc
cho vay dựa trên tài sản và phân khúc tài sản
ngoại nhập.

Tiện ích token
Hiệu ứng mạng Bootstrap

Trả trước các dịch vụ nền tảng

Giao dịch xu của nghệ sĩ

Đảm bảo công bằng

Aram
Abgaryan
Business
Development

Quyền sở hữu chia sẻ IP

Phân phối token

Đồng sáng lập của Fourpicapital, Aram có hơn 7
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, ngân
hàng đầu tư và quản lý tài sản. Ông có chuyên
môn kỹ thuật chuyên sâu trong việc tạo ra cơ sở
hạ tầng kinh doanh.

Quỹ dự trữ

2%

Chủ nghĩa vị lai

6%

Gói cho Bounty

3%

Nhóm sáng lập

14%

Người sớm hỗ trợ

4%

Cố vấn và đại diện

6%

Bán tập trung

Dội kinh nghiệm

65%

Phân phối nguồn tiền
Phát triển phần mềm và cơ sở hạ tầng

> $3 mln

Tiếp thị
Phát triển kinh doanh và quan hệ đối tác
> $35 mln

Pháp lý và quản lý
Kết nối cộng đồng

Lộ trình
2017

2018

2019

2020

Tháng 10

Tháng 4

Tháng 2

Tháng 3

Ý tưởng ban đầu

Khởi chạy nền tảng bảnbeta

Tháng 12

Tháng 6

Ra mắt Soundeon Protocol cho
các dịch vụ bên ngoài

Cam kết một vòng đầu tư hạt
giống (600.000 USD) từ một
quỹ đầu tư Singapore

Soundeon Token sale

Hoàn toàn tuân thủ các quy định
về việc ra mắt lớp sàn trao đổi
Soundeon
Tháng 6

Tháng 8

Ra mắt bản thử nghiệm
betalớp Soundeon Tix

Ra mắt bản beta
Tháng 11

Ra mắt lớp Bán token Âm nhạc

Tháng 9

Ra mắt Soundeon Monitor
Tháng 12

Mở rộng nền tảng làm việc
đầy đủ trên toàn thế giới.
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Disclaimer
This One Pager does not constitute a Public Oﬀer Contract nor any legal or binding document. It shall not be considered as any terms
of a crowdsale campaign nor as providing any legal, investment or tax advice. For additional legal information, please refer to Whitepaper.

