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Log Perubahan
Versi 1.2
- koreksi kesalahan ejaan kecil
- menambahkan penasehat baru
- sedikit perubahan di roadmap

Versi 1.1
- koreksi kesalahan ejaan kecil
- menambahkan informasi tentang lampiran A, Status Hukum TecraCoin
- perubahan distribusi blok reward
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Pasal Hukum
1.1 RESERVASI HUKUM
Informasi yang disajikan dalam dokumen ini mungkin tidak lengkap
dari masalah yang diangkat di dalamnya dan tidak menyiratkan
unsur-unsur membangun hubungan kontraktual. Satu-satunya
tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan informasi yang
relevan kepada pemegang koin potensial untuk memungkinkan
mereka menentukan apakah mereka ingin melakukan analisis rinci
tentang perusahaan karena minat mereka dalam memperolehTecraCoins. Whitepaper ini bukan merupakan permintaan penawaran
untuk menjual atau penawaran untuk membeli sekuritas di yurisdiksi
mana pun, di mana penawaran atau permintaan tersebut melanggar
hukum.
Meskipun TecraCoin bukan sekuritas dan pemiliknya bukan pemegang saham, dalam hal koin ini akan diklasifikasikan sebagai sekuritas, ia mungkin tunduk pada batasan tertentu yang diberlakukan oleh
undang-undang sekuritas AS atau Kanada atau undang-undang
sekuritas yang berlaku di negara lain.
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1.2 TECRA LTD.
TecraCoin mengacu pada perusahaan yang beroperasi dengan
nama Tecra Ltd. terdaftar di Polandia di: Gorzów Wielkopolski, ul.
Walczaka 112, NIP (nomor identifikasi pajak) - 599 323 5626 KRS
(nomor pendaftaran perusahaan) - 0000752946
Whitepaper ini adalah dokumen informasi yang menyajikan rencana
TecraCoin untuk pengembangan Investasi Tecra di masa depan.
TecraCoin berhak untuk mengubah rencana ini atau menahan untuk
tidak mengimplementasikannya atas kebijakannya sendiri. Whitepaper belum disiapkan sesuai dengan tindakan hukum atau peraturan
dan tidak tunduk pada tindakan hukum atau peraturan
dalam yurisdiksi apa pun untuk melindungi investor.
Dokumen ini mungkin berisi “pernyataan berwawasan ke depan”
yaitu deklarasi yang terkait dengan peristiwa di masa depan.
Pernyataan ini sering merujuk pada rencana bisnis dan organisasi
masa depan dari TecraCoin dan sering menyertakan kata-kata
seperti “berharap”, “bermaksud”, “berencana”, “akan”, “akan”, “memperkirakan”, “meramalkan” atau “bertujuan” . Pada dasarnya,
deklarasi ini berhubungan dengan isu-isu yang belum tentu sampai
tingkat yang bervariasi. TecraCoin tidak dapat menjamin bahwa
pernyataan berwawasan ke depan, data historis atau percobaan
yang dilakukan oleh perusahaan atau hasil yang diharapkan dari
TecraCoin akan berkaitan dengan fakta atau hasil aktual di masa
depan. Koin Tecra bukan saham atau surat berharga jenis apa pun.
Mereka tidak memiliki hak untuk memiliki atau berpartisipasi dalam
perusahaan Tecra Ltd. atau hak kepemilikan lainnya. Mereka hanya
sarana yang dapat mengotorisasi investor untuk menggunakannya
dan memperoleh layanan yang disediakan oleh Tecra Ltd.
Pembelian Koin Tecra hanya boleh dilakukan oleh orang atau entitas
dengan pengalaman dan pemahaman yang signifikan tentang
penggunaan dan kompleksitas cryptocurrency dan sistem perangkat
lunak yang berbasis teknologi blockchain. Jika Anda tidak memiliki
pengalaman atau keahlian yang dibutuhkan, Anda tidak boleh
memperoleh Koin Tecra atau berpartisipasi dalam ICO ini. Partisipasi
dalam ICO umumnya dianggap dibebani dengan resiko signifikan
seperti kehilangan dana yang diinvestasikan, termasuk cryptocurrency, kewajiban pajak, dan sanksi hukum lainnya yang dihasilkan dari
hukum masing-masing yurisdiksi. Sebelum melanjutkan ke ICO ini,
baca dokumen ini dengan cermat. Bertindak dengan cara uji tuntas
yang diperlukan dari seorang profesional, Anda harus mempertimbangkan resiko, biaya, dan aspek negatif lainnya jika perlu dengan
hati-hati dan memperoleh pendapat independen tentang
masalah ini.
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1.3 AML & KYC
Tecra Ltd. akan bekerja sama dengan semua otoritas negara serta dengan semua lembaga keuangan
resmi dan secara ketat akan mematuhi semua AML (Anti-Money Laundering / Anti Pencucian Uang)
dan KYC (KnowYour Client / Kenali Klien Anda) yang berlaku dan hukum dan peraturan perbankan atau
pemerintah lainnya.
TecraCoin ICO mematuhi aturan-aturan ini dan membatasi akses bagi warga AS, Pemegang Kartu Hijau
dan penduduk AS ke dalam kategori‘investor terakreditasi’, sesuai dengan Ketentuan D, Peraturan 506
(5) Undang-Undang Keamanan AS. Pernyataan, estimasi, dan informasi keuangan tertentu yang
terkandung di sini adalah pernyataan berwawasan ke depan atau hanya untuk tujuan informasi.
Pernyataan atau informasi tersebut berkaitan dengan faktor-faktor risiko dan ketidakpastian yang
diketahui dan tidak diketahui, yang dapat menyebabkan peristiwa atau hasil aktual yang berbeda secara
material dari perkiraan, hasil yang tersirat atau dinyatakan dalam proyeksi tersebut.
Versi bahasa Inggris dari WhitePaper ini adalah sumber informasi dasar dan resmi tentang platform
TECRACOIN. Semua informasi yang terkandung di sini dapat selalu diterjemahkan ke bahasa lain. Ini
juga dapat digunakan untuk komunikasi tertulis atau verbal dengan anggota komunitas yang ada atau
yang akan datang, mitra dll. Karena terjemahan atau transmisi informasi tersebut, bagian dari isi dokumen ini dapat hilang, integritasnya dapat dikompromikan atau kontennya mungkin disalahartikan.
Keakuratan cara alternatif bertukar pesan seperti itu tidak dapat dijamin. Jika ada ketidakkonsistenan
atau kontradiksi antara terjemahan atau komunikasi dan Buku Putih ini, ketentuan dokumen asli dalam
bahasa Inggris akan berlaku.

Ide
“Setiap teknologi
yang cukup canggih
tidak bisa dibedakan
dengan sihir.”
Arthur C. Clarke
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Selamat datang di ruang investasi Tecra!
Teknologi meningkatkan dunia dan melakukannya terus-menerus. Tujuan kami adalah merampingkan
proses yang tidak dapat diubah ini dan menandai peran kami dalam mentransformasikan peradaban.
Sebagai timTecra, kami telah menciptakan platform Internet untuk meningkatkan modal yang akan mendukung komersialisasi teknologi canggih yang dilindungi oleh paten. Dengan menggunakan buku besar
yangdidistribusikanberbasisBlockchain,kami dapat menjamin transparansi investasi berbasisTecraCoin.

Ide kami menyatukan tiga kelompok klien:

Ilmuwan

Investor

Komunitas

Mengutip A. Clarke, dunia
sihir dan teknologi, itulah
dunia para ilmuwan

dunia bisnis dan modal,
sebuah tempat di mana
investor menawarkan
teknologi yang dilindungi
paten dan
mengkomersialkan
nilainya di perusahaan yang
bermanfaat dan prospektif,

komunitas penambang.
Berterima kasih atas pekerjaan mereka, kekuatan komputasi mereka, dan banyak
diskusi tentang Blockchain,
sekarang kita dapat
mengembangkan visi Satoshi
kedalam model PoW.

Tim Tautan yang dikembangkan Blockchain dalam komunitas investasi ilmiah. Menghubungkan dan
menyatukan kelompok-kelompok yang tertarik ke dalam dana investasi yang dijanjikan.
Bayangkan tempat di mana saja yang mendukung paten yang tercerahkan dapat diterapkan dan tersedia
bagi konsumen. Tempat di mana para ilmuwan yang bersembunyi di laboratorium ilmiah atau garasi
mereka dapat mempresentasikan ide-ide mereka secara terbuka dan komunitas yang dibangun di sekitar
proyek Tecra akan memilih teknologi mana yang harus dibiayai. Teknologi yang benarbenar dapat mengubah dunia.
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Mungkin kita akan hidup untuk melihat hari dimana ada obat untuk kanker, mesin yang mengkonsumsi
jumlah minimum bahan bakar atau modul bintang yang mempercepat penerbangan ke Mars, akan
muncul di platform ini. Dari perspektif saat ini tampaknya tidak masuk akal, namun bukankah ini
kekuatan pendorong ‘irasional’ untuk kemajuan, ‘kan?
Dalam sejarah manusia selalu ada kasus-kasus yang tampaknya mustahil, hingga para pelopor ilmu pengetahuan menemukan dunia dan teknologi belum terencana yang dapat menekan hambatan “ketidakwajaran” ke tingkat berikutnya. Terutama, ketika pada tahun 1909 Nikola Tesla berkata dalam New York
Times:

“Itu akan segera menjadi mungkin,
bagi instansi, bagi pebisnis di New
York untuk mendiktekan instruksi
dan meminta mereka muncul
dalam tipe instan di London atau
lainnya. Dia akan dapat menelpon
dari mejanya dan berbicara dengan
pelanggan telepon didunia. Hanya
perlu membawa instrumen mahal
tidak lebih besar dari arloji, yang
akan memungkinkan pembawanya
mendengar dimana saja dilaut atau
didarat dalam jarak ribuan mil.
Dapat mendengarkan atau atau
mengirim pidato atau lagu ke
bagian paling ujung dunia.”

Nikola Tesla
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Hampir tidak ada yang menanggapi kata-katanya dengan serius. Hari ini kita tahu bahwa irasionalisme
adalah dasar ilmu pengetahuan. Mengutip kata-kata Karl Popper, jika ada sesuatu yang ilmiah itu bisa
disangkal. Tecra ingin membantah paradigma stagnan dan menciptakan paradigma baru.
Tecra adalah ide yang akan menghubungkan pencapaian intelektual dengan proses investasi yang kaya
dan dipikirkan dengan matang. Meskipun kami mulai dengan Graphene, ide prinsip kami adalah menciptakan inkubator jenius yang akan mengucapkan bertahun-tahun - Terima kasih Tecra! Memang,
itu sains, bukan fiksi.

Masalah Dunia
Hampir tidak ada yang menanggapi kata-katanya dengan serius. Hari ini kita tahu bahwa irasionalisme
adalah dasar ilmu pengetahuan. Mengutip kata-kata Karl Popper, jika ada sesuatu yang ilmiah itu bisa
disangkal. Tecra ingin membantah paradigma stagnan dan menciptakan paradigma baru. Tecra adalah
ide yang akan menghubungkan pencapaian intelektual dengan proses investasi yang kaya dan dipikirkan
dengan matang. Meskipun kami mulai dengan Graphene, ide prinsip kami adalah menciptakan inkubator jenius yang akan mengucapkan bertahun-tahun - Terima kasih Tecra! Memang, itu sains, bukan fiksi.
a) Penemuan Graphene,
b) Pengembangan Graphene menjadi bentuk standar,
c) Implementasi dan komersialisasi Graphene.

10

10

Tim Investasi Tecra memperdebatkan masalah ini dengan para pemimpin industri global di GrapChina
2018 di Cina. Bersama dengan: Profesor Francesco Bonaccorso dari IIT Central Research Lab Genova,
Profesor Stephen Roch dari Institut Catalan Nanosains dan Nanoteknologi-ICN2 dan Institut Sains dan
Teknologi Barcelona, Dr. Norbert Fabricius dari Institut Teknologi Karlsruhe, Profesor Vladimir Falko Direktur Graphene NOWNANO Pusat Pelatihan Doktoral dari Universitas Manchester, Profesor Joshua
Robinson dari Universitas Negeri Pennsylvania, Profesor Andrea C. Ferrari dari Universitas Cambridge,
Murni Ali - Wakil Presiden Rencana Aksi Nasional Graphene 2020, Profesor Dr. Xinliang Feng dari Max
Planck Institute, Profesor Jinbo Bai dari Pusat Penelitian Nasional Prancis, profesor Dusan Losic Dusan
dari Fakultas Teknik Kimia di Universitas Adelaide dan Direktur Dewan Penelitian Australia (ARC)
Graphene Hub untuk Transformasi Industri yang Diaktifkan Graphene, Profesor Johan Liu dari Chalmers
University of Technol ogy, Profesor Sumio IIjima dari Universitas Basel, Profesor Emmanuel Kymakis dari
Universitas Cambridge, Profesor Feiyu Kang dari Universitas Tsinghua, Dr. Di Wei dari Pusat Penelitian
Nokia, Dr. Mingyang Lu dari Laboratorium Jackson, kami menyadari bahwa kesenjangan antara dunia
penelitian dan realitas pasar masih terlalu besar. Oleh karena itu, kami mengirim surat kepada peneliti,
pengusaha, dan investor di ruang ini di seluruh dunia untuk mulai menjembatani kesenjangan antara
sains dan bisnis. Isi surat ini adalah sebagai berikut:
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“1500 tahun yang lalu, di timur dunia, ada kota besar, yang disebut Chang’an. Sebuah rute mulai dari sini, melewati
Asia dan Asia Barat, ke barat ke Laut Mediterania, membuka pintu untuk kontak persahabatan antara Cina dan
negara-negara lain, serta Jalur Sutra yang menghubungkan timur dan barat, Asia dan Eropa.
Kami adalah ilmuwan dan pengusaha dari akademisi dan industri yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan
graphene dan bahan terkait. Hari ini, di bawah sinar “Jalan Sutra” kuno, kami berkumpul di Xi’an (Chang’an), untuk
menghadiri Konferensi Inovasi Grafena Internasional China 2018 (GRAPCHINA 2018), dan membahas peluang
kerja sama global tentang teknologi dan industrialisasi graphene dan bahan terkait.
“1500 tahun yang lalu, di timur dunia, ada kota besar, yang disebut Chang’an. Sebuah rute mulai dari sini, melewati
Asia dan Asia Barat, ke barat ke Laut Mediterania, membuka pintu untuk kontak antara Cina dan negara-negara
lain, serta Jalur Sutra yang menghubungkan timur dan barat, Asia dan Eropa.
Kami percaya bahwa dengan upaya gabungan ilmuwan, pengusaha, dan pembuat kebijakan, pencapaian inovasi
graphene akan membawa peluang pengembangan baru di bidang energi, lingkungan, ilmu kehidupan, dan teknologi
informasi. Industri graphene dapat menjadi titik pertumbuhan baru dalam pengembangan industri teknologi tinggi.
Karenanya, kami memanggil semua ilmuwan, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat kerja
sama standardisasi, manajemen kekayaan intelektual, dan komersialisasi, sehingga dapat membentuk komunitas
pengembangan untuk industri graphene global dan material terkait. ”
Menyadari masalah global di dunia teknologi kelas atas, manfaat Dana Investasi TecraCoin menjadi
terlihat. Saat ini sudah ada pasar investasi kecil untuk graphene yang terutama diisi oleh perusahaan
besar dengan segmen graphene kecil dalam portofolio mereka (produksi barang menggunakan
graphene). Mayoritas potensi (dan juga risiko) terletak pada perusahaan-perusahaan yang berfokus terutama pada graphene. Menurut Prof. Ferrari dan pakar graphene lainnya, hampir 90-95% perusahaan yang
berfokus pada graphene mengalami kebangkrutan. Ini didorong oleh kesenjangan besar antara dunia
ilmiah dan bisnis, karena para ilmuwan berinvestasi dalam penelitian dan bukan pengembangan bisnis.
Dana Investasi Tecra dan Tecracoin menjembatani kesenjangan ini dengan transparansi investasi melalui
Blockchain dan bersama dengan para spesialis di industri memastikan keamanan finansial untuk masa
depan.
Blockchain juga memecahkan masalah meningkatkan modal swasta. Berbeda dengan modal institusional yang hanya dapat digunakan untuk penelitian, uang investor swasta akan digunakan untuk
mengkomersialkan teknologi dan dengan demikian
menciptakan perusahaan masa depan yang menguntungkan.
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TecraCoin menyelesaikan masalah investor. Dengan
memilih mitra bisnis yang tepat, kami menawarkan
investasi yang aman di pasar teknologi kelas atas,
yang nilainya akan melampaui kapitalisasi ratusan
miliar dolar (penilaian saat ini sekitar 30 juta dolar)
selama beberapa tahun. Dalam beberapa tahun ke
depan, hanya beberapa lusin perusahaan akan tetap

di pasar dengan modal mencapai Google atau Facebook. Salah satu dari perusahaan ini adalah Tecra.
Platform investasi Tecra bertujuan untuk memenuhi masalah global dan menghubungkan kelompok-kelompok berikut ke dalam dana investasi yang koheren:

3.1 MASALAH PARA ILMUWAN
•

akses modal terbatas untuk komersialisasi
paten

•

proses hukum yang panjang dari awal penelitian
hingga komersialisasi

•

kurangnya standardisasi teknologi serta kebijakan
kualitas yang konsisten

3.2 MASALAH INVESTOR
•

kepercayaan terbatas pada dunia sains dan
teknologi baru

•

proses legislasi yang panjang dari awal penelitian
hingga komersialisasi

•

kurangnya ruang yang aman untuk investasi
dalam teknologi kelas atas

3.3 MASALAH KOMUNITAS
BLOCKCHAIN
•

sejumlah besar cryptocurrency yang tidak
memberikan manfaat nyata

•

sejumlah kecil proyek yang menjanjikan
berbasis konsensus PoW

•

kurangnya proyek berbasis Blockchain
dengan akses ke bisnis nyata
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Solusi Kami
TecraCoin menawarkan solusi di berbagai level:

4.1 SOLUSI UNTUK SAINS
•

Melalui penciptaan sistem pergerakan modal yang
transparan berbasis pada Blockchain Tecra dan menggunakan mata uang TecraCoin, kami akan memberi investor

•

Tecra menawarkan akses ke pengacara dan spesialis paling
berpengalaman, antara lain, Zona Ekonomi Khusus
Kostrzyn Slubice, yang telah menginvestasikan ratusan juta
zloty, di perusahaan seperti Zalando atau BMW. Berkat pengalaman dan kepercayaan mereka terhadap investor kami,
kami akan mempercepat proses implementasi proyek.

•

Kami akan membuat platform situs web tempat dimana
para ilmuwan dapat mengirimkan ide-ide mereka. Setelah
diverifikasi oleh tim ilmiah Tecra dan mempertimbangkan
pemungutan suara komunitas, semua proyek prospektif
akan diarahkan ke komersialisasi

4.2 SOLUSI BAGI INVESTOR
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•

Tim Tecra adalah spesialis di industri mereka. Karena kekayaan pengalaman kami di bidang investasi dan kontak bisnis
yang luas, setiap proyek teknologi Tecra menerima jaminan
manfaatnya dan keuntungan masa depan dalam bisnis.

•

Menggunakan teknologi Blockchain, Tecra Coin akan menciptakan tempat yang ramah bagi investor. Tanpa perlu
konsultasi hukum yang panjang dan rumit.

•

Blockchain adalah buku besar terbuka. Tecra memastikan
bahwa pergerakan modal investasi dan proses implementasi akan diverifikasi di setiap tahap, mis. melalui panel klien
di situs web.

14

4.3 SOLUSI BAGI KOMUNITAS
•

Keuntungan terbesar dari TecraCoin adalah kemungkinan
untuk mendukung secara aktif perusahaan yang memproduksi produk nyata (mis. Graphene).

•

Blockchain adalah komunitas. Kami dekat dengan ide
Satoshi Nakamoto, yaitu buku besar yang didistribusikan.
Oleh karena itu, PoW tidak hanya tunduk pada miner
tetapi juga menuju distribusi yang adil.

•

TecraCoin adalah salah satu dari sedikit cryptocurrency
yang berbasis pada PoW, di belakangnya terdapat bisnis
yang layak (rencana implementasi pabrik Graphene dan
pengembangan teknologi Graphene serta teknologi
medis di masa depan).

4.4 BAGAIMANA CARA KERJANYA?
Cara dana investasi Tecra bekerja adalah sebagai berikut:

•

Dengan membeli cryptocurrency TecraCoin, investor memberi kami dana untuk proyek teknologi yang disiapkan untuk
dikomersialkan,

•

Ilmuwan dan pakar bisnis TecraCoin memilih proyek yang
paling menjanjikan dan meminta komunitas Tecra untuk
memilih,

•

Voting dilakukan melalui portofolio dan proyek yang dipilih
menerima dana untuk implementasi,

•

Tecra Ltd. mendirikan kendaraan tujuan khusus dengan
proyek yang dipilih dan mengkomersialkan proyek ini,

•

setelah investasi direalisasikan, Tecra menerima keuntungan
seumur hidup dari proyek yang dipromosikan,

•

investor dengan TecraCoins dapat menjualnya di bursa
saham atau mengunci mereka di bawah apa yang disebut
deposit crypto untuk jangka waktu yang ditentukan dan
menerima bunga crypto untuk pengembalian; entitas yang
tertarik pada teknologi (seperti Graphene) yang dikembangkan oleh perusahaan Tecra, dapat membeli ini menggunakan
TecraCoins dengan kondisi yang menguntungkan,
15

•

perusahaan Tecra berkomitmen untuk membeli TecraCoins secara berkala dari pasar yang mengalokasikan 30% -70% dari keuntungannya (jika ada). Harga pembelian adalah harga pasar.

•

untuk proyek selanjutnya, Tecra kemudian merilis TCR lain sebagai bagian dari ICO dan akan mengumpulkan dana untuk proyek baru.

Penjelasan terperinci tentang proses investasi dapat ditemukan di apendiks A (unduh di www.
tecracoin.io: Status Hukum TecraCoin.)

Analisis Pasar Graphene
Menurut Technavio analytical agency, nilai pasar graphene global saat ini diperkirakan mencapai 50,41
juta dolar (akhir 2017) dan peningkatan rata-rata tahunan dalam nilai ini diharapkan dengan CAGR 39,22
persen hingga 153,81 juta dolar pada 2021.

Nilai pasar Graphene global pada 2016-2021
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Pasar graphene global diperkirakan akan tumbuh pada tingkat yang cepat selama periode perkiraan
karena meningkatnya permintaan dari lembaga penelitian untuk menemukan penggunaan graphene
baru, serta karena aplikasi komersial dan industri yang meluas. Analis Technavio menunjukkan bahwa
pasar saat ini sedang dalam tahap awal pertumbuhan - penelitian tentang aplikasi graphene baru
sedang berlangsung dan aplikasi komersial pertama sedang dilaksanakan. Menurut laporan
Statista.com, pasar untuk graphene akan mencapai USD 2,1 miliar pada tahun 2025.
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Nilai pasar graphene dalam juta dollar U.S.

* Statistik ini menunjukkan nilai pasar produk berbasis graphene di seluruh dunia pada tahun 2015, dengan angka yang diproyeksikan untuk tahun 2020 dan 2025. Pada tahun
2015, nilai pasar global produk berbasis graphene adalah 1,5 juta dolar AS, dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 2,1 miliar Dolar AS pada tahun 2025

Riset IDTechEx memprediksi, bagaimanapun, bahwa pasar graphene akan tumbuh hingga lebih dari
$300 juta pada tahun 2027, perkiraan ini mengacu pada graphene pada tingkat material dan tidak memperhitungkan nilai pasar untuk produk-produk graphene. Peningkatan pendapatan perusahaan graphene
akan disertai dengan bantuan harga rata-rata penjualan bahan ini, dan pada tahun 2027 volume penjualan akan mencapai tingkat di atas 3,8 ribu ton per tahun.
Namun, perkiraan IDTechEx menunjukkan bahwa industri graphene akan tetap melebihi kapasitas
produksi pada tahun 2021, sementara peningkatan kapasitas diperkirakan akan terjadi pada periode
perkiraan berikutnya. Selain itu, Penelitian IDTechEx menunjukkan bahwa sekitar 90% dari nilai pasar
pada tahun 2027 akan dihasilkan oleh graphene nanoplates (dalam kaitannya dengan lembaran
graphene).
Pasar graphene akan dibagi menjadi banyak aplikasi di tahun-tahun berikutnya, yang mencerminkan
berbagai properti graphene. Analis IDTechEx berharap bahwa yang tercepat di pasaran adalah cat dan
pelapis graphene fungsional - ini adalah tren yang diprediksi agensi beberapa tahun lalu dan dapat
diamati pada prototipe yang dikembangkan saat ini dan aplikasi skala kecil.
Saat ini, IDTechEx Research memperkirakan bahwa pada tahun 2018, pasar untuk tinta dan pelapis fungsional akan mencapai 21% dari pasar. Di sisi lain, sektor penyimpanan energi dan komposit adalah yang
paling berkembang, meliputi masing-masing 25% dan 40% dari pasar graphene pada tahun 2027

5.1 HARGA GRAPHENE
IDTechEx memperkirakan bahwa pemisahan harga akan menyempit ketika industri beralih dari penjualan graphene ke R&D untuk dijual ke aplikasi komersial. Fork tidak akan menutup sepenuhnya, karena
graphene akan tetap menjadi bahan khusus, dan perbedaan dalam jenis graphene yang digunakan akan
tercermin dalam harganya.
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Misalnya, harga saat ini dari film graphene halus
50x50 monolayer di toko Graphene Square adalah $
819 untuk graphene pada film polietilen tereftalat
dan $ 263 untuk tembaga foil.
Graphene nanoplates (tebal 5-8 nm) dijual de
ngan harga dari 219 hingga 229 dolar per kilogram,
dibandingkan dengan harga 3 dolar per kilogram
silikon (ketebalan 0,38 mm)
.
Para peneliti di Universitas Glasgow menggunakan
tembaga foil sebagai substrat untuk membuat
graphene berkualitas tinggi dengan permukaan
tembaga yang sangat halus. Tembaga digunakan
dalam proses ini, tersedia untuk dijual dan biaya
sekitar $ 1 per meter persegi, dibandingkan dengan
harga $ 115 per meter persegi tembaga, yang saat ini
digunakan dalam produksi graphene.

Pesanan massal, Monolayer, harga CVD
Graphene (€/cm2)

Sumber: www.graphenea.com/pages/graphene-price#.W9M7Z3r7RmB

5.1 DISTRIBUSI PASAR
Seperti yang ditunjukkan oleh Technavio, diharapkan semikonduktor, elektronik, dan optoelektronika
selama periode yang diperkirakan akan menjadi arah utama pengembangan aplikasi graphene. selanjutnya, segmen target penting adalah energi, kedirgantaraan dan teknik pertahanan, komposit, pelapis, tinta
dan cat serta otomotif. Segmentasi pasar karena jenis pengguna akhir telah digambarkan dalam gambar
di bawah ini.

Segmen target pasar graphene

Sumber: Tehnavio
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Komposit graphene digunakan di banyak industri, termasuk industri penerbangan untuk produksi
pesawat ringan dengan berat sekitar 3.700 kilogram. Menurut para ahli Technavio, salah satu aplikasi
pertama dari komposit graphene adalah pengembangan resin epoksi yang konduktif secara elektrik,
dengan penekanan khusus pada peningkatan konduktivitas listrik dari bahan komposit yang digunakan
untuk memproduksi bahan bakar pesawat sejauh penggunaan mesh tembaga, digunakan untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh sambaran petir, tidak lagi diperlukan. Laboratorium Nasional di Oak
Ridge telah mengembangkan komposit plastik dan lembaran graphene 25 cm yang memenuhi harapan
para peneliti dalam hal sifat listrik dan mekanik. Penggunaan teknologi CVD untuk produksi lembaran
graphene besar menghilangkan risiko pengelupasan graphene, sehingga mempengaruhi kekuatan dan
fleksibilitas komposit, dan menyebabkan pengurangan 50 kali lipat pada kebutuhan graphene dalam
komposit.
Cina adalah pemimpin dalam aplikasi paten produk berbasis graphene serta sumber utama grafit, oleh
karena itu mereka adalah pesaing paling penting di pasar. Mereka memainkan peran dominan karena
kerja sama industri dan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh negara ini, dengan
fokus secara intensif pada komersialisasi graphene. Dalam hal nilai, pada tahun 2016, pasar graphene di
Cina mengalami peningkatan tiga kali lipat dibandingkan tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh
meningkatnya penerimaan graphene dalam aplikasi industri, termasuk lapisan anti-korosi, layar sentuh
dan baterai lithium-ion. Technavio menunjukkan bahwa pemerintah dan organisasi publik di negara maju
mengikuti tren investasi dalam penelitian dan pengembangan graphene. Berikut adalah beberapa contoh
investasi publik dan swasta:

•

Pembiayaan dari Pemerintah Inggris pada tahun 2016 sebesar USD 353 juta yang ditujukan untuk
pusat graphene;

•
•

Pada tahun 2016, Uni Eropa menginvestasikan USD 1,3 miliar dalam konsorsium Flagene Flagship;

•

Versarien, sebuah perusahaan jasa teknik, mempelopori saham mayoritas di Cambridge Graphene
(spin-out dari Universitas Cambridge), sebuah perusahaan yang dikenal untuk mengembangkan
tinta graphene dan bahan terkait. Berkat akuisisi ini, Versarien mendapatkan posisi sentral di pasar
untuk pengembangan graphene di Inggris.

EverPower, sebuah perusahaan investasi yang berbasis di New York, mengusulkan investasi Haydale Graphene Industries sebesar USD 4,15 juta.
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Teknologi
6.1 APA GRAPHENE ITU?
Graphene adalah bahan terkuat dan tertipis yang dikenal manusia. Terdiri dari satu lembar atom karbon
setebal satu atom, ia memiliki sifat mekanik yang lebih unggul dari baja atau bahan lainnya. Kekuatan
tariknya sekitar 20 kali lebih tinggi dan modulus elastisitasnya dua kali lipat dari serat karbon, bahan
yang secara umum dianggap sebagai salah satu bahan paling revolusioner untuk keperluan industri.

6.2 TEKNOLOGI DIPATENKAN TECRA
Berikut ini daftar beberapa aplikasi berbasis Teknologi Graphene yang dapat kami komersialkan. Kami
telah memperoleh persetujuan dari Akademi Sains Polandia dan pemerintah Polandia. Teknologi ini
adalah yang pertama dari yang kami miliki dalam portofolio kami. Rincian juga dapat ditemukan di artikel Nature yang dipublikasikan.

6.2.1 EMISI WHITE LIGHT YANG DIINDUKSI LASER DARI BUSA GRAPHENE
“Studi teoritis dan eksperimental baru-baru ini telah
menunjukkan adanya fase stabil baru karbon
dengan ikatan hibridisasi sp2 dan sp3 — diafit.
Struktur dua lapis seperti itu dengan ikatan sp2 /
sp3 dapat diamati setelah fotostimulasi grafena
pirolitik yang sangat berorientasi dengan pulsa laser
femtosecond. Ini disembunyikan ... “
Seluruh artikel tersedia di tautan di bawah ini:
www.nature.com/articles/lsa201510

6.2.2 LASER MENGGUNAKAN WHITELIGHTING
BUSA GRAPHENE
“Emisi white light yang diinduksi laser diamati dari
busa graphene berpori yang diiradiasi dengan sinar
gelombang kontinu terfokus dari dioda laser inframerah. Ditemukan bahwa intensitas emisi meningkat
secara eksponensial dengan meningkatnya kepadatan daya laser, memiliki tingkat saturasi pada ca.
1.5W dan dicirikan oleh kondisi emisi yang stabil.

Seluruh artikel tersedia di tautan di bawah ini:
www.nature.com/articles/srep41281
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6.3 DAFTAR PATENT KAMI
Di bawah ini daftar paten paling relevan yang kami miliki di tempat. Pengajuan lebih lanjut direncanakan.

Lp.
1.

Judul & Nomor
Paten

Tanggal
Pengisian

Lighting device
and a way to generate white light
with high power

Pencipta

Ikhtisar

17.10.2017

Wiesław Strek,
Robert Tomala,
Mikołaj Łukaszewicz

Tujuan dari penemuan ini adalah untuk
menyediakan alat penerangan yang terdiri
dari matriks graphene yang disiapkan
secara tepat dan struktur untuk mencegah
efek dari kemungkinan fenomena plasma
setelah matriks tereksitasi.

04.08.2017

Wiesław Strek,
Dariusz Hreniak,
Anna Łukowiak, Anna
Wedzynska, Yuriy
Gerasymchuk

Subyek dari penemuan ini adalah komposit
graphene-silica yang stabil berbasis pada
grafit oksida yang diperluas dan silika atau
silika xerogel, dicirikan bahwa itu adalah
sistem yang terdiri dari serpihan graphene
dan silika, di mana setiap serpihan
graphene kurang dari 2 μm. Subyek
penemuan ini juga merupakan metode
untuk memperoleh komposit ini.

04.08.2017

Wiesław Stek,
Dariusz Hreniak,
Anna Łukowiak, Anna
Wedzynska, Yuriy
Gerasymchuk

Subjek dari penemuan ini adalah suatu
metode untuk menghasilkan struktur
graphene yang diperluas yang diselingi
dengan partikel-partikel logam, di mana
Brodie teroksidasi digunakan sebagai
substrat, yang direaksikan dengan larutan
koloid dari partikel-partikel logam nanometrik
atau dengan larutan garam logam, di mana
logam tersebut ion mengalami reduksi dalam
kondisi ringan, partikel yang berkurang
sebagian diselingi dengan nanopartikel logam
grafit oksida selanjutnya dipanaskan untuk
membentuk produk akhir dalam bentuk
bubuk atau busa. Lebih disukai, pemasukan
partikel-partikel logam nanosized termasuk
besi, kobalt, nikel, perak atau emas.

16.11.2015

Łukasz Marciniak.
Wiesław Strek,
Dariusz Hreniak,
Robert Tomala,
Bartłomiej Cichy,
Yuriy Gerasymchuk

Subjek dari penemuan ini adalah sumber
white light yang terdiri dari ruang gelas
vakum yang mengandung elemen aktif
secara optik, generator radiasi elektromagnetik dari radiasi IR yang dilengkapi dengan
dioda laser IR, catu daya, lensa pemfokusan
dan secara opsional reflektor yang dikarakterisasi elemen aktif secara optik yang
ditempatkan dalam ruang vakum adalah
film graphene matriks tipis hingga 3mm
tebal. Tujuan penemuan ini juga merupakan
metode untuk menghasilkan white light
dengan menggunakan sumber white light
tersebut.

423185
2.

Stable
graphene-silica
composites and
the method of
their preparation
422455

3.

The method of
producing an expanded graphene
structure intercalated with nanoparticles of metal
in the form of a
powder or foam
422453

4.

A source of white
light and a way
to generate white
light
414821/PL229151
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6.4 EXAMPLES OF GRAPHENE APPLICATIONS
6.4.1 GRAPHENE MOTORBIKE HELMET
KEKUATAN :
graphene mendistribusikan gaya benturan lebih
baik daripada bahan lainnya. Ini memungkinkan
produksi helm yang lebih tahan lama, meningkatkan keselamatan
KINERJA:
Resistensi dampak dijamin bahkan dalam kondisi
ekstrim pemanasan lingkungan.
KENYAMANAN:
graphene menyesuaikan konduktivitasnya yang
tinggi memungkinkan pengurangan panas internal
dan meningkatkan kenyamanan termal.
Graphene menyesuaikan sifat khusus material
tersebut, ia dapat mendistribusikan gaya benturan
yang lebih baik daripada material lainnya. Ini juga
merupakan konduktor panas yang sangat baik. Kulit
luar termoregulasi helm memungkinkan pemakainnya terasa nyaman bahkan saat terpapar langsung
ke matahari.
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6.4.2 SERAT POLIMIDA GRAPHENE
Serat graphene-polyimide dapat membawa inovasi
produk baru dan meningkatkan ke industri serat
polimida tradisional. Selain itu sifat mekanik yang
sangat baik seperti kekuatan tinggi, modulus tinggi
dan ketahanan aus, serat poliamida graphene juga
memiliki Properti seperti tahan UV, antibakteri,
anti-tungau, perawatan kesehatan Infra merah jauh,
dll. Sebagai hasilnya, serat ini dianggap sebagai
serat “serba guna” kelas atas yang pemain industri
polimidanya adalah bersaing untuk berkembang.
Serat Graphene-polyimide dapat memiliki aplikasi
luas dalam pakaian, tekstil rumah, perikanan dan
banyak industri lainnya karena sifatnya yang tahan
UV, antibakteri, antistatik dan tahan api.

6.4.3 MEMBRAN ULTRAFILTRASI
AIR GRAPHENE
Membran ultrafiltrasi (pengolahan air limbah,
pasokan air kota, desalinasi air laut). Ini adalah
membran yang bergantung pada perbedaan
tekanan di kedua sisi membran dan pori-pori kecil
pada membran untuk memungkinkan air dan
molekul kecil lainnya untuk melewatinya melalui
“meresap”, sementara padatan tersuspensi dan zat
terlarut dengan berat molekul tinggi dibiarkan di
“retensi”. Efeknya terkait langsung dengan ukuran
pori-pori.
Bidang aplikasi: kimia, tekstil, pengolahan dan
penggunaan kembali limbah industri, pasokan air
dan pengolahan limbah kota, pretreatment desalinasi air laut, pembuatan kertas, batubara dan
industri lainnya.
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6.4.4 LAPISAN KONDUKTIF
TERMAL GRAPHENE
Jenis lapisan disipasi panas ini terutama diterapkan
pada permukaan heat sink yang banyak digunakan
pada peralatan elektronik termasuk desktop, laptop
dan lain-lain. Bila diterapkan dengan benar, lapisan
dapat secara signifikan meningkatkan kinerja heat
sink dan memiliki sifat ketahanan suhu tinggi (600 °
C), titik curing rendah (80-100 ° C) dan tahan gores
yang baik.
Graphene diketahui memiliki konduktivitas termal
yang sangat tinggi. Dengan mencampurkan bubuk
graphene yang terdispersi dengan baik ke dalam
lapisan dasar, sifat termal lapisan dapat meningkat
secara signifikan.

Penawaran & Produk Kami
Kami menawarkan partisipasi dalam dana investasi Tecra, melalui rilis dan pembelian TecraCoins (cryptocurrency) yang dibangun dalam algoritma hash lyra2z dan berbasis Zcoin dan Bitcoin, memungkinkan
investasi ke dalam pengembangan teknologi berbasis paten yang tinggi dan kemudian komersialisasikan
mereka. Anda dapat membelinya menggunakan sistem ICO kami yang dibagi menjadi
beberapa tahap:

Penjualan privat untuk investor
entri minimal 25 000 USD dalam TCR
dengan 0,75 USD per unit.

Penjualan publik
TCR seharga 1,25 USD per unit
pada fase awal. Fase lain sesudahnya sedang dikembangkan.
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7.1 APLIKASI GRAPHENE
KAMI
Dana yang terkumpul akan digunakan untuk
mengimplementasikan dan mengkomersialkan
teknologi yang dijamin oleh paten kami di seluruh
dunia:

7.1.1 PRODUKSI GRAPHENE
Tecra Ltd. bekerja sama dengan INTiBS (Institute of
Low Temperature and Structure Research) mengkhususkan diri dalam produksi berbagai bahan
graphene, seperti graphene flakes, graphene oxide
dan bentuk tiga dimensi graphene dalam bentuk
foam graphene. Proses produksi yang dioptimalkan
dari bahan-bahan ini memungkinkan untuk mengontrol sifat-sifat bahan yang diproduksi, seperti
jumlah lapisan graphene, yang memiliki efek langsung pada sifat fisiknya - konduktivitas listrik atau
termal.
Graphene dan turunannya, melalui sejumlah fitur
seperti: hidrofobisitas, sifat penghalang, sifat biosida,
konduktivitas listrik dan termal, atau peningkatan
sifat geser dapat digunakan sebagai aditif cat
dan pernis.
Industri utama untuk jenis graphene ini adalah produk otomotif premium, pembuatan kapal dan pelapis
khusus - cat konduktif. Saat ini, konsorsium terlibat dalam pekerjaan lanjutan pada pengenalan graphene
untuk penutup kapal pesiar. Menurut penelitian, lapisan tersebut akan ditandai dengan peningkatan
hidrofobik, yang akan memastikan pembuangan air yang lebih baik dari permukaan dan akan memberikan pengurangan resistensi gerakan untuk kapal.
Solusi yang diterapkan oleh Tecra dilindungi oleh paten dan kami tertarik pada produksi Graphene untuk
klien eksternal sebagai subkontraktor, atau melalui penjualan lisensi dan penerapan proses produksi di
fasilitas klien (Misalnya Grup Azoty di Polandia).
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Sifat cat
Graphene:

Cat biasa:

SIFAT
ANTIBAKTERI

ANTI
KOROSI

MENGURANGI
HAMBATAN
ALIRAN

KOROSI

Sifat-sifat bahan graphene yang diproduksi oleh INTiBS PAN memiliki dampak luar biasa pada sifat-sifat
pada produk kimia seperti:

•
•
•
•
•

Pernis (hidrofobisitas graphene memiliki dampak cemerlang pada sifat anti korosi pernis)
Pelumas (Penambahan serpihan Graphene memberi manfaat besar dalam hal koefisien penBan (Secara simultan mengurangi hambatan dan meningkatkan cengkeraman pada ban)
Filter (Penggunaan struktur busa Graphene sebagai membran filter - sifat adsorpsi yang sangat
Katalisis (Komponen graphene dengan logam dan oksida logam dapat digunakan untuk katalisis dan
fotokatalisis)
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7.1.2 SUMBER BARU WHITE LIGHT LASER TERINDUKSI WHITE LIGHT
DARI BUSA GRAPHENE
Arahan Uni Eropa telah ditarik dari pasar penerangan lampu pijar, ditandai dengan keuntungan emisi
broadband yang terlihat oleh mata manusia. Warna
putih dari sumber LED hemat energi dan lampu
neon yang saat ini digunakan dibuat dengan mencampur warna, yang tercermin dalam indeks rendering warna yang rendah.
Solusi kami menggabungkan keunggulan sumber
white light ini, sebagai sumber white light hemat
energi dengan spektrum yang mirip dengan sinar
matahari. Tim ahli sedang bekerja untuk meningkatkan bahan aktif dan memproduksi MVP untuk
perangkat.

Fotosistesis yang
Lebih baik
Emisi broadband graphene
mirip dengan sinar matahari
menyebabkan sumber
cahaya hemat energi ini
dapat digunakan untuk
fotosintesis efisien di daerah
dengan hari pendek seperti
lingkaran kutub

Secara nirkabel
Eksitasi graphene oleh sinar
laser tak terlihat memberikan
kemungkinan area pencahayaan tanpa kemungkinan
koneksi oleh listrik atau serat
optik.

Tanpa
percikan
Sambungan serat optik
antara sumber eksitasi dan
bola lampu dengan busa
graphene menyebabkan
sumber cahaya ini aman
dalam kondisi berbahaya,
ketika konsentrasi tinggi
hidrogen atau metana di
udara seperti tambang
batubara, kandang sapi dll.
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Cahaya Graphene
Alami Rumah Kaca
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7.1.3 PENCAHAYAAN DAYA TINGGI
GRAPHENE
Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ilmiah
pertama, busa graphene yang diperoleh oleh Tim
Sains Tecra menunjukkan potensi besar dalam penerapannya pada perangkat pencahayaan daya
tinggi yang bangkit dengan teknik gelombang
mikro. Perangkat ini ditandai dengan efisiensi emisi
yang memungkinkannya diterapkan pada penerangan jalan atau penerangan area besar seperti ruang
olahraga. Tecra Ltd. sedang mencari investor yang
siap untuk bekerja sama dan mengembangkan
penemuan, yang saat ini berada pada tingkat ketiga
kesiapan teknologi.

Sumber Cahaya
Hidup Lebih
Fenomena non-suhu
berdasarkan ionisasi
proses menyebabkan
stabilitas yang sangat baik
dari elemen aktif sumber
cahaya

Kecerahan Tinggi
Sistem eksitasi microwave
daya tinggi mirip dengan
lampu belerang memungkinkan untuk mencapai fluks
bercahaya lebih tinggi dari
100.000 lm untuk penerangan area yang luas seperti
penerangan aula olahraga,
stadion dll.

Efisiensi
Energi
Penelitian pertama menunjukkan bahwa efisiensi
energi Sumber Cahaya Daya
Tinggi Graphene lebih tinggi
dari 100 lm / W
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Spesifikasi Tecracoin
8.1 DATA TEKNIS
Kode mata uang:

TCR

Nama mata uang:

TecraCoin

Algoritma konsensus:

PoW

Reward blok PoW:

112,5 TCR dengan penurunan periode halving hingga 50%

Interval halving:

840,000 blok, ~4 tahun

Waktu blok:

2.5 menit (DGW3)

Total Supplai Koin:

210,000,000 TCR

Koin dalam premine:

21,000,000 TCR

Kebutuhan Tnode:

10,000 TCR

Blok aktivasi hasil Tnode:

600

Ukuran blok:

2MB

Jumlah direkomendasikan
konfirmasi transaksi:
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Maturity:

400

Algoritma Proof-of-Work :
Lyra2z:

Blake256 ronde pertama dan Lyra2 (timecost = 8, r=c=8)

Fitur:

Zerocoin, Masternodes
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8.2 PREMINE & FOUNDERS REWARD
Hingga 71.000 blok menjalankan jaringan, reward Selama 12 bulan ke depan (71 001 - 300.000) menblok akan dibagi sebagai berikut antara pendiri, jalankan jaringan, reward blok akan dibagi sebagai
investor dan masternode:
berikut:
Reward Miner :

1%

Reward Miner :

1%

Reward tim pengembang:

10%

Reward tim pengembang:

10%

Reward proyek sains:

40%

Reward proyek sains:

64%

Reward masternode

39%

Reward masternode

15%

Program crypto menarik:

10%

Program crypto menarik:

10%

Untuk 12 bulan berikutnya (300 001 - 510.000),
Untuk 12 bulan berikutnya (510 001 - 760.000),
hadiah blok akan disesuaikan antara penambang, hadiah blok akan disesuaikan antara penambang,
pendiri, investor dan masternode, dengan cara:
pendiri, investor dan masternode, dengan cara:
Reward Miner

5%

Reward Miner

10%

Reward tim pengembang:

10%

Reward tim pengembang:

10%

Reward proyek sains:

55%

Reward proyek sains:

40%

Reward masternode

15%

Reward masternode

20%

Program crypto menarik:

15%

Program crypto menarik:

20%

Untuk 12 bulan berikutnya (760 001 - 970.000),
Untuk 12 bulan berikutnya (970 001 - akhir dunia),
hadiah blok akan disesuaikan antara penambang, hadiah blok akan disesuaikan antara penambang,
pendiri, investor dan masternode, dengan cara:
pendiri, investor dan masternode, dengan cara:
Miner reward:

15%

Miner reward:

20%

Reward tim pengembang:

10%

Reward tim pengembang:

10%

Reward proyek sains:

35%

Reward proyek sains:

20%

Reward masternode

20%

Reward masternode

25%

Program crypto menarik:

20%

Program crypto menarik:

25%
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Keamanan & Resiko
Dalam dunia cryptocurrency, prioritas kami adalah untuk mengamankan semua investor dan pengguna
jaringan Tecra. Oleh karena itu, kami telah mendirikan Tecra Sp. z o.o. (Ltd).
Perusahaan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia
dan Institut Riset Suhu dan Struktur Rendah di Wroclaw, Polandia, yang memungkinkan pelepasan enam
paten berbasis Graphen. Kementerian Sains memberi kami izin untuk mengkomersialkan paten Polandia. Tim kami terdiri dari ilmuwan terkemuka yang dikenal di industri ini dan telah berbicara di
konferensi Graphene terbesar, mis. GrapChina.

9.1 RESIKO TEKNOLOGI
TecraCoin didasarkan pada teknologi blockchain
Zcoin. Risiko kelemahan atau terobosan yang digunakan dalam bidang kriptografi, kemajuan dalam
kriptografi atau teknologi dapat menimbulkan risiko
terhadap cryptocurrency dan teknologi blockchain
TecraCoin.
Dari sisi teknologi, TecraCoin memastikan
keamanan transaksi melalui jaringan Blockchain
berdasarkan metode PoW, yang jauh lebih aman
daripada PoS. Biaya serangan jaringan menggunakan 51% terkadang melebihi jumlah yang dapat
Anda curi dengan cara ini.
Verifikasi blok yang panjang (koin maturity)
memungkinkan tim Tecra untuk memperbaiki
bagian dari rantai jika ada garpu keras yang tidak
bersahabat. Pemantauan jaringan yang konstan,
bahkan dalam kasus serangan terhadap Tecchain’s
Blockchain, akan memungkinkan respons cepat dari
tim pengembang untuk melindungi modal investor.
Portofolio strategis TecraCoins ada di dompet yang
disebut ‘cold’ wallet yang sedang offline.
Peretas dan grup atau organisasi lain dapat mencoba menyerang dompet atau Situs Web Pengguna atau
meluncurkan serangan “DoS”, “Sybil”, “spoofing” tanpa menggunakan malware (malware) atau serangan
“berbasis konsensus”. “. Tecra Ltd. tidak dapat mengecualikan bahwa Koin Tecra dapat secara tidak
sengaja mengandung kelemahan atau cacat dalam source code. Dalam hal ini, TecraCoin dapat kehilangan nilainya dan kemampuan Tecra Ltd. untuk mengalokasikan atau menyediakan Layanan dengan
benar sesuai dengan Dokumentasi ICO dapat terganggu atau sama sekali tidak mungkin. Seperti cryptocurrency terdesentralisasi lainnya, Zchain blockchain, yang digunakan dalam cryptocurrency Tecra Coin,
rentan terhadap serangan “mining”, termasuk “double-spend”, “mining power”, “selfish-mining” dan “race”.
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Serangan pertambangan seperti dijelaskan di atas juga dapat ditujukan untuk menyerang jaringan blockchain lain yang bekerja sama dengan Tecra Coins, dalam hal ini TCR dapat kehilangan semua nilainya, dan
kemampuan Tecra Ltd. untuk mengalokasikan atau menyediakan Layanan dengan benar sesuai dengan
dokumentasi ICO dapat terganggu atau sama sekali tidak mungkin.
Terlebih lagi, ketika menerima dana sebagai hasil dari pertukaran, Tecra Ltd. akan memastikan bahwa dana
yang diterima disimpan dengan aman, dengan langkah-langkah keamanan yang tepat. Terlepas dari
langkah-langkah keamanan yang digunakan, tidak ada kepastian bahwa tidak akan ada pencurian cryptocurrency sebagai akibat dari serangan peretasan, serangan dunia maya yang canggih, serangan “DDoS”,
kesalahan, kerentanan atau cacat aset. Kasus-kasus seperti itu mungkin termasuk kesalahan pemrograman atau kode sumber yang mengarah ke penggunaannya atau penyalahgunaan. Dalam situasi
seperti itu, Tecra Ltd. mungkin tidak dapat memulihkan cryptocurrency yang dikumpulkan dan mungkin
tidak dapat menggunakan dana ini untuk mengembangkan layanan. Dalam hal ini, pengembangan dan
peluncuran layanan mungkin sementara atau permanen terbatas. Dalam situasi ini, Koin Tecra dapat
kehilangan nilainya dan kemampuan Tecra Ltd. untuk mengalokasikan atau menyediakan layanan dengan
benar sesuai dengan Dokumentasi ICO dapat terganggu atau sama sekali mustahil.

9.2 RESIKO HUKUM
Ada risiko bahwa di beberapa yurisdiksi, Koin Tecra dapat dianggap sebagai sekuritas, sekarang atau di
masa depan. Tecra Ltd. tidak memberikan jaminan atau jaminan bahwa Koin Tecra bukan surat berharga
di semua yurisdiksi. Akuisisi cryptocurrency, akan dianalisis secara menyeluruh oleh berbagai otoritas
kontrol di seluruh dunia, yang sejauh ini menghasilkan reaksi beragam dan efek hukum. Kapasitas hukum
Tecra Ltd. untuk menyediakan TCR di beberapa wilayah hukum dapat dihilangkan dengan peraturan atau
tindakan hukum di masa depan. Dalam kasus seperti itu, ketika ternyata bahwa Koin Tecra tidak diizinkan
secara hukum dalam yurisdiksi tertentu, Tecra Ltd. dapat menghentikan operasi di yurisdiksi itu atau
menyesuaikan Koin Tecra sehingga mereka memenuhi persyaratan peraturan baru. Selain itu, berfungsinya jaringan TecraCoin dan blockchain terkait dapat terganggu oleh pertanyaan atau tindakan otoritas
kontrol, termasuk batasan dalam penggunaan atau kepemilikan cryptocurrency, yang dapat mengganggu
atau membatasi keberadaan mereka, memperlambat atau membatasi fungsi mereka di masa depan ,
diizinkannya penggunaan dan kepemilikan mereka serta memengaruhi nilainya. Dalam hal ini, Koin Tecra
dapat kehilangan nilainya, Tecra Ltd. kemampuan untuk mengalokasikan Koin Tecra dengan benar atau
menyediakan layanan sesuai dengan Dokumentasi ICO dapat terganggu atau sama sekali mustahil.

9.3 RESIKO TIDAK TERDUGA
Teknologi Cryptocurrency dan blockchain adalah jenis investasi baru dan belum teruji. Selain risiko yang
disebutkan di atas, ada risiko lain yang tidak dapat diramalkan oleh Tecra Ltd. Dan tidak masuk akal untuk
berasumsi bahwa risiko seperti itu dapat diprediksi sebelumnya. Di masa depan, risiko lebih lanjut yang
tidak terduga dapat muncul.
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Bagi Investor
Proyek TECRA didirikan untuk menerbitkan TecraCoin - mata uang kripto yang memungkinkan masyarakat untuk secara tidak langsung mendukung ilmuwan. TecraCoin adalah tol yang didasarkan pada
teknologi Blockchain yang menjamin cara yang aman untuk mendistribusikan cara dukungan finansial.
Proyek mengasumsikan bahwa teknologi canggih (industri teknologi tinggi) cocok untuk pasar dan industri, seperti Graphene, kuantisasi materi, gel yang menyembuhkan luka diabetes, harus dikenakan
mendukung.

Organisasi proyek:
•

Penerbit mata uang digital adalah Tecra sp. z o.o. (Ltd.) yang berbasis di Gorzów Wielkopolski, ul.
Walczaka 112, 66-400, Polandia dan salah satu pendiri adalah: Robert Anacki, Łukasz Gromek, Przemysław Karda, Krystian Kowalczyk dan Krzysztof Podolski.

•
•

Dewan manajemen terdiri dari 5 orang (semuanya adalah mitra)
Membuat keputusan kunci membutuhkan tanda tangan dari 4 anggota dewan manajemen

Perusahaan akan mengeluarkan cryptocurrency
dengan parameter berikut:
• SUPPLAI KOIN: 210,000,000 coins
• PRE-MINING: (untuk keperluan investasi) adalah 10% dari seluruh Pasokan Koin (sekitar 21.000.000 koin)
• Penilaian koin terhadap USD pada saat penerbitan di bursa saham (cryptocurrency) adalah USD 1,00;
• BLOK BARU akan dihasilkan setiap 2,5 menit, dalam setiap blok 112,5 koin akan diterbitkan, dan dibagi
sebagai berikut:

Waktu Blok

Crypto-interest

MN

PoW

Dev

Anggaran Sains

0 - 71000

10%

39%

1%

10%

40%

71 001 - 300 000

10%

15%

1%

10%

64%

300 001 - 510 000

15%

15%

5%

10%

55%

510 001 - 760 000

20%

20%

10%

10%

40%

760 001 - 970 000

20%

20%

15%

10%

35%

970 001 - hingga akhir dunia

25%

25%

20%

10%

20%
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Setiap investor yang memiliki cryptocurrency Tecra, akan dapat memperoleh dalam model setoran / MN
selain keuntungan / kerugian selisih kurs. Ini akan tergantung pada jumlah TCR (unit cryptocurrency) yang
mereka miliki. Selama periode yang diberikan dalam tabel, hadiah cryptocurrency yang dipancarkan
akan ditugaskan ke dompet pemegang dengan cara otomatis.
Di bawah Anda akan menemukan simulasi emisi TecraCoin dan potensi peningkatan jumlah koin di akun
investor, dengan pembayaran crypto-interest triwulanan dan layanan Masternode aktif. Diasumsikan
bahwa seorang investor membeli 100.000 koin cryptocurrency TecraCoin.

•
•
•

112,5 TCR dipancarkan dengan setiap blok

•

Dalam 1 jam, 24 blok dilepaskan, sehingga setiap jam 300 TCR dikirim ke dompet dan bunga crypto
triwulanan akan dibayarkan.

•
•

dalam 24 jam, 7200 TCR akan dikirim ke dompet tempat bunga crypto triwulanan akan dibayarkan.

•
•

Setelah premining, akan ada 21.000.000 TCR yang beredar.

Setiap blok dilepaskan setiap 2,5 menit
Bunga kripto triwulanan akan dibayarkan dari dompet, yang mana diberikan 10% dari
TecraCoins

648.000 TCR dalam 90 hari (3 bulan pertama) - kira-kira jumlah TCR ini akan diakumulasikan pada
akun dari mana bunga kripto triwulanan akan dibayarkan.

Jika Anda membeli 100.000 TCR dalam periode penjualan pribadi, setelah 3 bulan Anda dapat
mengharapkan cryptointerest sebesar 0,004 (100.000 - jumlah TCR yang dibeli) dibagi dengan
25.000.000 (persediaan setelah 3 bulan sejak awal mainnet) dikalikan dengan 648.000 (jumlah cryptocurrency terakumulasi pada dompet untuk pembayaran bunga crypto) memberikan 2592 TCR,
yang merupakan kenaikan 2,5% TCR setiap triwulan (lebih dari 10% per tahun).
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•
•

•

TecraCoins yang bekerja dalam bentuk setoran / dibayarkan sebagai bunga kripto bukan halangan
untuk menjalankan Masternodes, yang dalam 3 bulan pertama hadiah 4 kali lebih tinggi akan dialokasikan dan kemudian setelah 3 bulan jaringan Blockchain berdasarkan daya komputasi akan diluncurkan.

Sementara membeli 100.000 koin TecraCoin, bahkan jika 15.000.000 koin dari 21.000.000 koin dari
premining akan ditujukan untuk peluncuran Masternodes, ini akan memberi 1500 Masternodes di
jaringan (10.000 TCR diperlukan untuk peluncuran Masternode). Ini berarti bahwa dengan 100.000
TCR, seorang investor dapat meluncurkan 10 Masternode dan hadiah untuk ini adalah sekitar. 150
(blok) * 2.5 (menit per blok), yaitu setiap 375 menit, yang memberikan setiap 6 jam 15 menit, yaitu 3,84
kali per hari = 3,84 * 0,4 (39% dari hadiah blok) * 112,5 (TCR dirilis per blok ) = 172,8 TCR per 24 jam = 15
552 TCR per kuartal, yang memberikan peningkatan triwulanan dalam jumlah koin sebesar 15,5% lebih
lanjut bila dibandingkan dengan minat crypto sendiri.
Secara total, dengan membeli TCR dalam penjualan pribadi atau dalam fase awal ICO Publik, Anda
dapat memperoleh 18% dari TecraCoins dalam waktu 3 bulan sejak awal jaringan.

TECRA dari dana yang dikumpulkan dalam BTC / ETH untuk investasi (dana akan dikumpulkan dalam
Bitcoin atau Ethereum - penjualan langsung atau penjualan melalui internet kepada investor koin dari
premining) akan mengalokasikan 70% dari nilai premining untuk investasi pertama. Nilai dana yang
dikumpulkan yang diperlukan untuk melaksanakan semua investasi yang direncanakan adalah sekitar
USD 5.000.000 - tingkat dana ini sangat diperlukan untuk memulai produksi Graphene, kuantisasi
materi dalam industri dan produksi gel penyembuh luka dan promosinya (sekitar USD 20.000.000).
30% premining adalah biaya operasional. Ini termasuk: biaya untuk listing di pertukaran cryptocurrency,
dana promosi, menciptakan teknologi TecraCoin dan Blockchain (Softinity), tim pengelola pengembang
(Softinity), membuat konsep visual merek (REBORN), implementasi situs web (REBORN), layanan
hukum (Robert Brandt - sebuah firma hukum dan Marcelina Szwed-Ziemichod dari MSZtax), layanan
investasi (Andrzej Kail, Krzysztof Kielec) ini juga dana yang penting untuk melindungi tingkat stok di bursa
cryptocurrency - yaitu, dalam hal upaya untuk mengurangi tarif cryptocurrency akan ada jumlah dana
yang sesuai untuk membeli kembali cryptocurrency Tecra dari lembar ASK untuk mempertahankan harga
atau bahkan untuk menaikkannya dan dengan demikian untuk mendorong investor baru.
Perusahaan anak akan menjadi anak perusahaan dari perusahaan TECRA. TECRA menjamin bahwa
kendaraan tujuan khusus di mana aset fidusia akan diinvestasikan (zlotys, dolar, euro) dari penjualan
TecraCoins yang diperoleh akan membayar 100% dari keuntungan untuk membayar biaya investasi dan
50% dari keuntungan sebagai keuntungan dana Tecra, untuk minimal 3 tahun, secara tahunan.
Anak perusahaan akan diwajibkan untuk mengembalikan dana dengan membeli dan mentransfer cryptocurrency TecraCoin ke portofolio investasi. Penebusan akan dilakukan melalui bursa saham tempat
cryptocurrency TecraCoin akan dikeluarkan, yang akan meningkatkan nilainya.
Dewan Pengawas yang terdiri dari para ahli yang tergabung dalam tim Tecra akan dibiayai dari 5% dari
nilai investasi - dewan termasuk Andrzej Kail dan Krzysztof Kielec (ahli berpengalaman di bidang
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pengawasan investor dari Zona Ekonomi Slubice Kostrzyn) dan seorang pengacara ( yang akan memberikan jaminan bagi perusahaan jasa hukum dan pengawasan atas investasi yang dilakukan). Dewan Mana
jemen harus profesional, dipekerjakan dari pasar dan ditunjuk oleh Tecra (Dewan Pengawas).

11.1 ANALISIS S.W.O.T
Analisis SWOT adalah alat analitis yang berfungsi untuk mengatur pengetahuan tentang perusahaan dan
produknya serta pasar tempatnya beroperasi. Ini melibatkan mengidentifikasi faktor-faktor kunci untuk
keberhasilan usaha. Ini memiliki dua dimensi: karena sifat faktor relatif terhadap perusahaan (internal,
eksternal) dan dampaknya (positif, negatif). Pada dasarnya, diasumsikan bahwa faktor-faktor eksternal
dihasilkan dari lingkungan dan bersifat independen dan umum untuk proyek yang dianalisis serupa.
Faktor internal dihasilkan dari sumber daya yang dipahami secara luas yang ditugaskan untuk proyek
tertentu dan dapat dipengaruhi sampai batas tertentu. Dari kombinasi dua dimensi, matriks SWOT
dibuat yang memiliki bidang-bidang berikut:

•
•
•
•

KEKUATAN - faktor internal dan positif
KELEMAHAN - faktor internal dan negatif
PELUANG - faktor eksternal dan positif
ANCAMAN - faktor eksternal dan negatif

Bobot ditugaskan untuk masing-masing faktor, dan masing-masing faktor kemudian dinilai secara
individual untuk faktor tertentu pada skala 1 sampai 5. Analisis tersebut untuk proyek yang berbeda
memungkinkan mereka untuk dibandingkan satu sama lain berdasarkan empat kategori yang ditunjukkan. atas.
KEKUATAN
Lp.

Faktor

Bobot faktor

Nilai faktor

Penaksiran

1.

Proses perluasan
graphene yang hemat
energi

0.25

4

1

2.

Ilmuwan dan tim
pengembangan yang
kuat

0.25

5

1.25

3.

Teknologi dilindungi
paten

0.25

4

1

4.

Infrastruktur yang
disiapkan untuk
produksi graphene

0.25

5

1.25

1

N/A

4.5

Jumlah
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KELEMAHAN
Lp.

Faktor

Bobot faktor

Nilai faktor

Penaksiran

1.

Tingkat kesiapan
implementasi yang
rendah

0.25

3

0.75

2.

Harga bahan input yang
tinggi (graphene)

0.25

4

1

3.

Teknologi berisiko tinggi
dan sedikit aplikasi
komersial

0.25

3

0.75

4.

Tahap awal pasar

0.25

3

0.75

1

N/A

3.25

Jumlah

PELUANG
Lp.

Faktor

Bobot faktor

Nilai faktor

Penaksiran

1.

Kesempatan untuk
bekerja sama dengan
mitra profesional pada
tahap perkembangan
janin

0.25

5

1.25

2.

Spektrum luas aplikasi
graphene potensial

0.25

4

1

3.

Prospek positif untuk
pengembangan pasar
untuk komposit
graphene

0.25

3

0.75

4.

Kemungkinan yang
ditawarkan oleh pasar

0.25

5

1.25

1

N/A

4.5

Jumlah
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ANCAMAN
Lp.

Faktor

Bobot faktor

Nilai faktor

Penaksiran

1.

Harmfulness graphene
untuk lingkungan

0.25

4

1

2.

Pasokan rendah
karyawan berkualifikasi
tinggi di industri

0.25

3

0.75

3.

Persaingan dari
produsen graphene
Cina

0.25

5

1.25

4.

Kemungkinan yang
ditawarkan oleh pasar
blockchain

0.25

2

0.5

1

N/A

3.5

Jumlah

Data yang dikumpulkan dalam tabel di atas menunjukkan keuntungan yang jelas dari teknologi berbasis graphene. Baik karakteristik internal maupun eksternal memiliki dampak yang sama pada persepsi
daya tarik proyek. Orang harus memperhatikan keunggulan fitur positif, yang terutama didorong oleh:

•
•
•
•

Ilmuwan dan tim pengembangan yang kuat
Infrastruktur yang disiapkan untuk produksi graphene
Kesempatan untuk bekerja sama dengan mitra profesional pada tahap perkembangan janin
Kemungkinan yang ditawarkan oleh pasar blockchain

Faktor-faktor ini mengkonfirmasi rendahnya risiko proyek, terutama dalam menghadapi pertumbuhan
pasar dan pertumbuhan korupsi dalam skala industri.
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11.2 DISTRIBUSI DANA DAN CRYPTOCURRENCY
Distribusi cryptocurrency akhir

Distribusi dana
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Tim Kami
Robert Anacki
Wakil Pendiri
Sarjana Ilmu Komputer, penyuka teknologi baru, wirausahawan dan
aktivis sosial. Selama 14 tahun, ia telah berhasil melepaskan bisnisnya
sendiri di panggung nasional dan internasional. Dia telah terhubung
secara profesional dengan industri blockchain dan cryptocurrency
sejak 2014. Dia memiliki tambang cryptocurrency (altcoin) sendiri
berdasarkan sistem GPU.

Temukan saya di:

Pada 2017, bersama dengan Wakil Perdana Menteri Polandia dan
Menteri Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi, ia membentuk
partai Aliansi (asli: Partia Porozumienie). Dalam kehidupan publik dan
politik ia mempromosikan pasar bebas, bekerja berdasarkan hukum
yang baik bagi para wirausahawan, mendukung pekerjaan legislatif
dan memberi nasihat tentang regulasi industri cryptocurrency dan
aplikasi blockchain dalam kehidupan publik.

Przemysław Karda
Wakil Pendiri
Sejak 2006, ia telah dikaitkan dengan pasar TI. Diumur
21, ia mendirikan perusahaan teknologi pertama yang beroperasi di
Inggris. Seorang mantan perwira militer Polandia dilatih di Angkatan
Udara AS. Pencipta program kepemimpinan Pasukan Bisnis. Rekan
pemilik Belters sp. z o.o. - salah satu tambang Altcoin terbesar di
Polandia, yang terlibat dalam proyek dan aplikasi ICO berdasarkan
teknologi blockchain.

Temukan saya di::

Penulis buku fiksi ilmiah berjudul ‘Interregnum’, yang merupakan buku
terlaris dalam kategori fiksi ilmiah di Polandia.Perjalanan, filsuf dan
pengusaha.
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Łukasz Gromek
Wakil Pendiri
Seorang pria yang sadar dengan minat yang luas, seorang programmer, spesialis IT dengan pengalaman bertahun-tahun terutama dalam
proyek-proyek independen, seorang spesialis dalam teknologi blockchain. Seorang insinyur dan lulusan Universitas Teknologi Lublin,
Akademi Teknologi Informasi Polandia-Jepang dan edisi pertama
studi inovatif ‘Navigator setelah Masa Depan’ di Sekolah Manajemen
Warsawa - sekolah pasca sarjana dan pascasarjana.
Dia memulai karir profesionalnya di industri perangkat keras komputer.
Tidak ternoda dengan perusahaan, ia memperoleh pengalaman
manajemen yang luas pada posisi eksekutif di perusahaan swasta.
Selama 10 tahun, ia telah terlibat dalam usaha bisnis independen yang
terkait dengan pelatihan bisnis, fotografi, IT, perikanan, jurnalisme, dan
media.
Saat ini seorang pengusaha, yang menjalankan TI dan bisnis teknologi
baru yang terhubung ke perusahaan berikut: G1 Studio Sp. z o.o. (Ltd.),
Belters Sp. z o.o. (Ltd.), Tecra Sp. z o.o. (Ltd.), Navicoin, Claxon.
Dalam kehidupan pribadinya, ia adalah seorang vegetarian dan penggemar trip pegunungan, wisata alam, dan sepeda.
Temukan saya di:

Krzysztof Podolski
Wakil Pendiri
Manajer terlatih dan pelatih bisnis bersertifikat dengan pengalaman
bertahun-tahun dalam implementasi proyek, penjualan B2B, dan
jaringan kerja. Dia telah terlibat dalam industri cryptocurrency dan
blockchain sejak 2016. Dalam proyek TecraCoin ia berurusan dengan
penjualan, lingkungan terkait bisnis, dan komersialisasi paten. Karena
itu, ia menyediakan jembatan antara sains dan bisnis.

Temukan saya di:
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Meskipun, dia terpesona oleh teknologi dan peluang baru
mereka menciptakan untuk kemanusiaan, ia selalu berusaha untuk
menjaga keseimbangan antara dunia material dan spiritual. Oleh
karena itu, ia terus-menerus meningkatkan pikiran dan memperoleh
kompetensi baru, secara teratur bermeditasi, dan menghabiskan
waktu luangnya di luar rumah jauh dari keramaian dan hiruk pikuk
kota-kota besar.

Prof. Dr hab. Wiesław Strek
Ahli Sains
Kepala Departemen Spektroskopi Negara Bersemangat di Institut
Suhu Rendah dan Penelitian Struktur dari Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia di Wroclaw (sejak 1971).
Aktivitas ilmiah: sifat optik senyawa tanah jarang dan logam transisi;
teori relaksasi elektron (transisi radiatif dan non-radiatif, interaksi
kooperatif ); spektroskopi laser; sensor optik dan biosensor; bahan
laser; teknologi bahan luminescent (nano fosfat), keramik transparan,
bahan isolasi termal berpori, bahan nanoceramic untuk sel bahan
bakar; cryotherapy; fenomena terapi fotodinamik dan diagnostik;
terapi laser; laser diinduksi emisi cahaya putih dalam bahan yang
mengandung ion tanah jarang dan dalam graphene.
Penyelenggara dan pendamping lebih dari 30 konferensi nasional
dan internasional, termasuk:

•
•
•
•
•
•
•

Spektroskopi Bumi Langka,
Negara Elemen Transisi yang meningkat,
Konferensi Internasional tentang f-Elements,
Konferensi Internasional tentang Pendaran,
Konferensi Internasional tentang Bahan Sol-Gel,
Materi Langka Bumi Konferensi Internasional.
Simposium Keramik Laser

Prof. dr hab. Wiesław Strek adalah pengawas dari 11 tesis doktoral dan
pemenang banyak hadiah dan penghargaan, termasuk:

• Medali emas di Pameran Inovasi Internasional “Eureka”
Brussels (1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009);

• Salib Ksatria Ordo Penemuan Kerajaan Belgia
(2003, 2006 dan 2010);

• Salib Ksatria Ordo Polonia Restituta (2017)
Dia berpartisipasi dalam pelaksanaan banyak proyek penelitian,
pengembangan, dan tujuan. Antara lain, dia adalah:

45

•

manajer proyek NCN MAESTRO Project, (2013-2018); ‘Menjelajahi mekanisme emisi putih antiStokes broadband dalam senyawa lantanida’;

•

kepala subtugas FP 7 CLEANSPACE, (2011-2014); Menghapus ‘puing ruang’ kecil dengan sinar laser
dan teknologi pelengkap;

•

manajer proyek NanoMat EIT +, (2010-2014); Bahan dan bahan nano untuk fotonik, mikro dan
nano-elektronik dan sensor, bahan nano untuk aplikasi fotonik dan biomedis;

•

manajer proyek N N507 233140, (2011-2012); Sintesis dan investigasi sifat optik bahan nanokristalin
yang didoping dengan ion Cr3 + berdasarkan Y3Al5O12 dan MgAl2O4

Saat ini, ia adalah koordinator proyek Transfer Komisi Eropa di bawah program Horizon 2020. Sebagai
bagian dari kerja sama internasional, ia secara teratur berpartisipasi dalam magang ilmiah di Denmark
dan mengunjungi Brasil, Prancis, Finlandia, Israel, Jerman, Italia, Amerika Serikat dan Belarus berkali-kali.
Dia telah mengajar di berbagai konferensi nasional dan internasional (lebih dari 100 kuliah). Dia adalah
salah satu pendiri lebih dari 60 paten dan paten yang sedang menunggu, yaitu: terapi laser, keamanan,
nanoteknologi, teknologi sol-gel, isolasi termal berpori, teknologi graphene, bahan luminescent, pencahayaan.
Profesor Dr hab. Wiesław Strek telah menerapkan teknologi baru di perusahaan teknologi berikut: Pusat
Medis untuk Teknik Laser Sistem Laser Secura, Haemato, Nano-Tech, cryogenics Medis, Nanovectors
Ipanterm. Dia juga penulis bersama Kamar Cryogenic Polandia. Dia adalah penulis atau penulis bersama
dari 530 publikasi di jurnal ilmiah dan anggota komite editorial majalah-majalah berikut: Bahan SainsPolandia, Jurnal Paduan dan Senyawa –Elsevier, Jurnal Bumi Langka - Elsevier, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Laporan Fisika - Elsevier.
Profesor ini juga editor dari banyak publikasi konferensi dan monograf: ‘Spektroskopi Bumi Langka’,
‘Emisi Foton Dalam Sistem Biologis’, ‘Luminesensi Biologis’, States Negara-negara Transisi Unsur Hebat.
Temukan saya di:
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Prof. Dr hab. Krzysztof Piech
Ahli Hukum dan Blockchain
Prof. Dr hab. Krzysztof Piech memperoleh gelar pascadoktoral di
bidang ilmu ekonomi dalam disiplin ilmu ekonomi. Sejak 2016, ia telah
menjadi Associate Professor di Departemen Hubungan Ekonomi
Internasional di Universitas Lazarski. Dia memiliki 20 tahun pengalaman dalam mengajar ekonomi dan manajemen dalam Bahasa
Polandia dan Bahasa Inggris di studi sarjana, magister, pascasarjana
dan doktoral di Polandia dan luar negeri. Dia telah menyelesaikan
beberapa proyek penelitian teoretis dan praktis untuk kementerian
dan lembaga publik lainnya di Polandia dan luar negeri. Dia juga
menyelesaikan banyak magang, termasuk magang yang membayangi
pekerjaan dengan mantan Menteri Luar Negeri Inggris David Milliband.
Pemegang beasiswa di University College London dan National
University of Singapore - salah satu universitas terbaik di Eropa dan
Asia.
Dia menjalankan proyek-proyek ahli terutama untuk kantor dan institusi publik. Ia juga merupakan salah satu penulis program untuk
beberapa partai politik. Dia meramalkan krisis keuangan global terakhir
dan memperingatkan opini publik dan politisi terhadap hal itu dalam
artikelnya yang sudah diterbitkan di Jakarta
Agustus 2007 (yang lebih dari setahun sebelum jatuhnya Lehman
Kakak beradik). Dia juga meramalkan resesi global 2001-2002
dan dampaknya terhadap ekonomi Polandia (dalam disertasi doktoralnya). Dia juga salah satu penulis utama ramalan pasar asuransi di
Polandia.
Dia adalah presiden dari Institut Pengetahuan dan Inovasi - satu
dari beberapa lembaga penelitian non-publik di Polandia, serta
ahli dalam pemodelan dan peramalan ekonomi makro dan di pasar
keuangan. Dia bekerja sama dengan kementerian dan kantor Polandia
dan asing. Dia adalah pemimpin bisnis Stream “Blockchain dan Cryptocurrency” - program dari Kementerian Pembangunan dan Kementerian Urusan Digital yang berjudul “Dari kertas ke digital Polandia” - di
mana dia mengelola karya sekitar 80 orang.
Temukan saya di:

Dia adalah anggota Masyarakat Alumni Inggris, Ekonomi Polandia
Masyarakat, Asosiasi Bitcoin Polandia dan Yayasan Bitcoin.
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Filip Pawczynski
Ahli Blockchain
Dia menjalankan perusahaan Manajemen TI FP, yang telah memproduksi dan memperkenalkan ke pasar perangkat tercepat di kelasnya
untuk otentikasi transaksi dalam Bitcoin - Bi•Fury USB ASIC Bitcoin
Miner; Sejauh ini, ini adalah satu-satunya perusahaan semacam ini di
Polandia. Dia adalah satu-satunya orang Polandia yang memberikan
wawancara ke versi cetak “Bitcoin Magazine” yang bergengsi.
Dia adalah pendiri dan presiden Asosiasi Bitcoin Polandia - sebuah
organisasi nirlaba yang membantu untuk lebih memahami potensi
teknologi Bitcoin dan Blockchain.
Dia juga Penasihat untuk Kementerian Urusan Digital dalam aliran
pengembangan “Blockchain dan Cryptocurrency” pada program “Dari
kertas ke Digital Polandia”.
Selain itu, ia adalah Wakil Presiden Kamar Dagang dari Blockchain dan
Teknologi Baru di Polandia, yang bertujuan untuk mewakili kepentingan industri blockchain, pendidikan, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah, membentuk prinsip-prinsip praktik yang baik
dan mendukung perkembangan ekonomi Polandia.
Dia telah berbicara di berbagai konferensi dan seminar sejak 2014.
Penulis berbagai publikasi dan pernyataan di media tentang masalah
ekonomi dan mata uang digital.
Temukan saya di:

Krishnendu Chatterjee PhD
Ahli Blockchain
Ph.D. yang berorientasi pada hasil dengan rekam jejak yang terbukti
dalam mengelola dan memimpin proyek-proyek interdisipliner dan
berkontribusi untuk meningkatkan aliran pendapatan bagi majikan
saya.
Saat ini saya bertanggung jawab untuk mendorong adopsi awal solusi
blockchain di sektor kesehatan, akademik dan farmasi; melalui
serangkaian tindakan beragam yang berkisar dari pengembangan
bisnis tradisional hingga peran yang lebih unik dan menarik dari bekerja dengan tim lintas-fungsional untuk pengembangan produk
khusus pasar.

Temukan saya di:
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Pengetahuan luas tentang proses Roadmap & Peluncuran ICO/IEO;
telah bekerja pada ICO/IEO yang berbeda dalam whitepaper, menyusun model tokenisasi, analisis pasar, pendaftaran di bursa & strategi
menuju pasar, dkk.,baik dalam kapasitas dan profesional pribadi saya.

Ian Scarffe
Ahli Blockchain dan Bisnis
Ian Scarffe adalah pengusaha, investor dan konsultan serial dengan
pengalaman bisnis di seluruh dunia. Sebagai wirausahawan terkemuka, Ian memiliki misi pribadi untuk mengembangkan budaya kewirausahaan, membantu startup mencapai potensi penuh mereka serta
membantu memperluas perusahaan yang ada. Ian telah mendirikan
‘Binkplus’, inkubator startup di Eropa.
Seorang ahli terkemuka dalam industri Bitcoin, Blockchain dan Crypto,
Ian berada di jantung revolusi industri pembiayaan di seluruh dunia
dan saat ini berkonsultasi dan memberikan saran untuk berbagai
perusahaan bernilai jutaan dolar.

Temukan saya di:

Misi keseluruhan Ian adalah untuk menumbuhkan masyarakat yang
terdiri dari individu-individu yang mandiri secara ekonomi yang merupakan warga negara yang terlibat, berkontribusi pada peningkatan
komunitas mereka di seluruh dunia. Ian sekarang berfokus pada
industri Blockchain dan menawarkan saran, layanan konsultasi,
koneksi ke para ahli Blockchain dan strategi hubungan investor.

Przemyslaw Zatylny
Ahli Medis
Ia lulus dari Universitas Teknologi Zielona Góra di bidang sistem informasi elektro-energi. Ia juga menyelesaikan studi pascasarjana di
Universitas Medis Pomeranian, di bidang Manajemen dan pemasaran
di fasilitas kesehatan, saat ini menjadi mahasiswa di WSB di Wroclaw
di MBA Eksekutif.
Sejak 2000, ia dikaitkan dengan industri perawatan kesehatan. Seorang karyawan dan manajer di perusahaan farmasi internasional (Pfizer, Boehringer-Ingelheim, STADA, Novo Nordisk), dan sekarang di
perusahaan Italia Recordati. Spesialis di bidang promosi, pengenalan
obat-obatan, pengembangan perangkat lunak pemasaran, penerapan
strategi pemasaran dan pinjaman. Peserta dari banyak pelatihan
pengembangan “Sendler - School of Professional Development”, CRM
Treading, Manajemen DATA Medis. Pengusaha yang beroperasi di
pasar B2B di dunia kartu pembayaran dan layanan keamanan
bisnis.

Temukan saya di:

Selain itu, ia adalah Wakil Presiden Ruang Niaga dari Blockchain dan
Teknologi Baru di Polandia, yang bertujuan untuk mewakili kepentingan industri blockchain, pendidikan, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah, membentuk prinsip-prinsip praktik yang
baik dan mendukung pengembangan ekonomi Polandia.
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Prof. Dr hab. Andrzej Jezowski
Ahli sains
Dia adalah lulusan dalam fisika di Fakultas Matematika-Fisika
dan Kimia di Universitas Wroclaw. Ia menerima gelar profesor ilmu
fisika pada tahun 1998. Sejak tahun 1975 ia telah bekerja di Institut
Penelitian Suhu dan Struktur Rendah dari Akademi Ilmu Pengetahuan
Polandia. Antara 2002 dan 2010 ia adalah Wakil Direktur Ilmiah INTiBS
dan sejak 2001 ia telah menjadi Direktur Institut.
Dia adalah anggota: Komisi A1 dari International Institute of
Pendinginan di Paris (sejak 2000), Komite Editorial The
jurnal Fisika Suhu Rendah (sejak 2002), Dewan Ilmiah dari Institut
Fisika Molekuler PAS di Poznan (sejak 2011), Dewan Ilmiah Laboratorium Internasional Medan Magnet Tinggi dan Suhu Rendah di Wroclaw
(sejak 2011) dan ketua Presidium dari pusat ilmiah ‘Pusat Penelitian
Bahan Maju dan Struktur Cerdas’. Profesor Andrzej Jezowski adalah
penulis beberapa monograf dan lebih dari 170 artikel dalam jurnal
ilmiah dari daftar Philadelphia, dikutip lebih dari seribu kali, serta
banyak kuliah dan presentasi yang diberikan pada konferensi ilmiah di
bidang fisika keadaan padat.
Profesor Andrzej Jezowski adalah penulis beberapa monograf dan
lebih dari 170 artikel dalam jurnal ilmiah dari daftar Philadelphia,
dikutip lebih dari seribu kali, serta banyak kuliah dan presentasi yang
diberikan pada konferensi ilmiah di bidang fisika keadaan padat.
Dia telah berulang kali menjadi penyelenggara dan wakil penyelenggara konferensi internasional dan penggagas konferensi ‘Cryocrystals dan
Quantum Crystals’. Profesor Jezowski bekerja sama erat dengan
banyak lembaga internasional yang terlibat dalam penelitian di bidang
suhu rendah.
Minat penelitiannya fokus terutama pada masalah yang berkaitan
dengan sifat termal kristal molekuler, superkonduktor, BioCeramics
dan bahan amorf.

Temukan saya di:
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Dia adalah penulis lebih dari 170 makalah ilmiah yang diterbitkan
dalam jurnal dari Daftar Jurnal Master.

Dariusz Hreniak PhD
Ahli sains
Rekan peneliti dan Wakil Direktur untuk Implementasi di Institut Penelitian Suhu Rendah dan Struktur Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia
di Wroclaw, Polandia. Kegiatan ilmiah saat ini meliputi: spektroskopi
laser, sintesis nanocrystals, bahan sol-gel, elemen rare-earth, marker
luminescent, komposit graphene, pemrosesan nanoceramic dan
karakterisasi dan sifat pendaran dari ion rare-earth dalam gelas. Sejak
2005, ia adalah salah satu editor masalah reguler Bahan Optik serta
edisi khusus Journal of Luminescence, Jurnal Rare-Earth dan Bahan
Optik (Elsevier). CEO dalam start-up berikut: Nanovectors Sp. z o.o.
(2011-2017, pengamanan optik benda berharga) dan Ipanterm Sp. z
o.o. (sejak 2013, bahan isolasi tahan api baru). Diterbitkan lebih dari 140
publikasi di jurnal internasional (h-indeks 28,> 2.300 total kutipan) dan
16 paten atau paten yang tertunda.
Temukan saya di:

Anna Wedzynka
Ahli sains
Magister kimia di Fakultas Kimia Universitas Wroclaw. Aktivitas ilmiah:
sintesis komposit graphene. Sejak 2012, ia telah bekerja di Institut
Penelitian Suhu Rendah dan Struktur Akademi Ilmu Pengetahuan
Polandia di Wroclaw. Dia adalah penulis banyak publikasi di jurnal
ilmiah.

Temukan saya di:
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Marcelina Szwed-Ziemichód
Ahli hukum dan pajak
Penasihat & penasihat pajak, pendiri di MSZtax. Dia bekerja dengan
perusahaan dan perusahaan baru dari sektor NewTech dan TI, termasuk blockchain dan cryptocurrency. Anggota kelompok kerja yang
didedikasikan untuk teknologi ledger terdistribusi dan blockchain yang
didirikan oleh Kementerian Polandia untuk Urusan Digital.
Anggota kelompok kerja Blockchain dan mata uang digital yang mendukung Otoritas Pengawasan Keuangan Polandia. Dosen selama
banyak acara yang didedikasikan untuk cryptocurrency dan blockchain.
Temukan saya di:

Krzysztof Kielec
Ahli bisnis
Pengusaha, ekonom dan pengacara. Dia lulus dari Fakultas Keuangan
dan Perbankan di Universitas Ekonomi Cracow dan Fakultas Hukum di
Universitas Warsawa SWPS. Dia menyelesaikan studi doktoral
Ekonomi di Universitas Szczecin.
Dia saat ini bekerja sebagai CEO Zona Ekonomi Khusus Kostrzyn-Slubice dan bertanggung jawab untuk pengembangan investasi di
Polandia barat, memberikan konsultasi bisnis, pajak, dan bantuan
publik, serta pemberian saran real-estate. Dia telah berhasil membantu menyelesaikan banyak proyek. Dia juga adalah CEO tim bola
basket wanita yang bersaing di Piala Eropa.
Temukan saya di:
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Robert Brand
Ahli Hukum
Dia lulus dari Fakultas Hukum dan Administrasi di Universitas Warsawa, disertasi MA-nya tentang hukum kontrak diawasi oleh Prof. Dr.
hab. Marek Safjan (PhD). Dia menyelesaikan studi dalam Hukum
Jerman dan Eropa di Universitas Eropa Viadrina di Frankfurt / Oder.
Pada tahun 2000-2004, ia bekerja untuk Kostrzyn-Slubice Special
Zona Ekonomi di Kostrzyn dalam Oder. Dia lulus ujian yudisial pada
tahun 2000. Dia berspesialisasi dalam bantuan negara untuk pengusaha. Penulis terjemahan Kode Bea Cukai Komunitas Uni Eropa bersama dengan ketentuan dan penjelasan penerapan, dan publikasi
tentang perusahaan komersial dan hukum kemitraan dan tanggung
jawab manajer. Dia fasih berbahasa Jerman dan juga berbicara bahasa
Inggris. Dia dianugerahi penghargaan penasihat hukum terbaik di
Forbes Professionals Contest 2012.
Temukan saya di:

Andrzej Kail
Ahli bisnis
Lulusan Fakultas Hukum Eropa berusia 47 tahun di Universitas Viadrina di Frankfurt (Oder) dan Fakultas Hukum dan Administrasi di Universitas Adam Mickiewicz di Poznan. Agen real estat berlisensi. Dia adalah
ketua Dewan Pengawas Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. di
Kostrzyn di Oder. Direktur pemasaran di Zona Ekonomi Khusus
Kostrzyn-Słubice S.A.

Temukan saya di:

Dia berpartisipasi dalam meningkatkan modal ke Zona dengan jumlah
lebih dari PLN 9 miliar. Dia juga mengambil bagian dalam akuisisi dan
pengaturan prosedur hukum dalam penyelesaian lebih dari 140 pabrik
yang beroperasi di Zona. Seorang pemimpin pemerintah daerah,
berpengalaman dalam masalah yang berkaitan dengan hukum
setempat dan layanan bisnis di setiap tingkat administrasi. Menikah,
memiliki dua putri.
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Piotr Marcinik
Ahli blockchain dan pemasaran
Lulusan Universitas Devry di jurusan ilmu komputer, pengusaha serial,
berpengalaman dalam penjualan dan pemasaran, sejak 2015 pendidik
dan influencer penggemar Blockchain.

Temukan saya di:

Maciej Partyka
Pengembang Blockchain
Pengembang Senior Penuh Stack & Pengembang Blockchain. Dia
telah terlibat dalam pemrograman selama 10 tahun. Dia menghabiskan 2 tahun di perusahaan digital sebagai pemimpin tim. Dia
mendedikasikan tahun-tahun terakhirnya untuk mengeksplorasi pengetahuan dan bekerja di blockchain, termasuk smartcontract.
Terhubung dengan Softinity sejak 2017. Tempat pertama di Warsawa
Ethereum hackathon 2018. Pengembang Blockchain Pimpinan di TecraCoin.

Temukan saya di:

Daniel Borowski
Pengembang Blockchain
Bekerja di industri rekayasa perangkat lunak sejak 2006. Menyediakan
layanan konsultasi teknis untuk sektor perbankan dan keuangan.
Dirancang dan diimplementasikan sistem perusahaan berskala tinggi
untuk organisasi besar menggunakan .NET, C ++, SQL Server, Oracle.
Bekerja di berbagai posisi - Insinyur, Arsitek, Pimpinan Teknologi pada
proyek - backend, web, desktop yang berbeda. Tertarik pada kriptografi dan penyempurnaan kinerja.

Temukan saya di:
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Filip Nasiadko
Manajer Proyek
Dia telah terlibat dalam pasar TI selama 6 tahun. Dia adalah manajer
proyek berpengalaman yang mengimplementasikan proyek-proyek TI,
insinyur Ilmu Komputer di Universitas Teknologi Warsawa dan salah
satu pendiri perusahaan Softinity. Selama beberapa tahun, ia telah
secara intensif mengeksplorasi pengetahuan tentang teknologi blockchain.

Temukan saya di:

Jakub Zak
Ahli Bisnis
Dia menjual dari usia 8 tahun. Beberapa orang mungkin akan mengatakan: “tidak mungkin.”
Pengusaha dari usia dini. Dia berpartisipasi dalam penciptaan kampanye ICO Kerajaan Kabuto, yang mengumpulkan uang untuk pulau
pribadi.

Temukan saya di:

Sebagai pemimpin, ia membangun beberapa ribu tim penjualan
dalam sistem pemasaran multi level. Dia telah terlibat dalam kegiatan
amal dan kepramukaan selama 15 tahun. Entrepreneur, salah satu
pendiri merek sendiri, seperti: Onglow, Solar Board.

55

Michał Tomaka
Direktur seni
Desainer Grafis / Direktur Seni; lulus dari Sekolah Warsawa di
Iklan; dengan lebih dari 10 tahun pengalaman dalam industri periklanan dan media baru. Selama lebih dari 5 tahun ia telah bekerja di
beberapa agensi periklanan terbesar di Warsawa, baru-baru ini sebagai
Desainer Grafis Senior di ArsThanea. Selama lebih dari 4 tahun, ia telah
menjalankan studio interaktif sendiri REBORN SC. Ia dulu bekerja
untuk merek-merek seperti: Nutricia, KGHM, Deloitte Polska, Grupa
Azoty, Sistem Data Asseco, K2, SKM Szybka Kolej Miejska (Fast City
Rail), Kanselir Perdana Menteri. Kegemarannya dalam implementasi
situs web serta karya yang terkait dengan desain antarmuka, aplikasi
seluler, dan identifikasi visual. Karya-karyanya telah berkali-kali
dianugerahi oleh situs web terkait industri seperti Behance.net, logopond.com atau dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Advertising
Creators Club (KTR). Di waktu luangnya, ia suka fotografi
dan bekerja pada gambar menggunakan metode manipulasi foto.
Dia sering terlibat dalam implementasi perusahaan baru. Program
penulis pertamanya dari 2011 adalah wiemto.pl - platform untuk berbagi pengetahuan dan pelatihan dan myesti.com - aplikasi web untuk
membuat kutipan dan komunikasi dengan klien. Dia juga merupakan
co-pencipta game Galaxy Dwellers bersama dengan studio
eccgames.pl.
Temukan saya di:

Krzysztof Łosiak
Pengembang Frontend
Dia telah terlibat dalam industri teknologi sejak 2007. Dia mengkhususkan diri dalam implementasi antarmuka pengguna untuk keperluan aplikasi web dan dalam industri digital yang luas. Ia memperoleh
pengalaman bekerja di agensi interaktif Warsawa pada proyek-proyek
untuk klien seperti Intel, Asseco, Castorama, Subaru dan banyak lainnya. Saat ini ia adalah salah satu pendiri studio Reborn dan
wakil kreator startup myesti.com

Temukan saya di:
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Radosław Struniawski
Programmer Senior
Spesialis Bioteknologi dan TI. Selama bertahun-tahun, ia telah terlibat
dalam penelitian di bidang genetika manusia. Penulis publikasi ilmiah,
pidato konferensi, dan peserta pelatihan magang di AS, Italia, dan
Swedia. Sejak selalu, dia sangat tertarik dengan teknologi baru dan
selama 4 tahun dia telah menjadi programmer penuh waktu. Dia telah
bekerja di banyak proyek, terutama aplikasi web.

Temukan saya di:

Kaja Kretschmer
Ahli komunitas
Dia memiliki pengalaman sukses bertahun-tahun dalam pemasaran,
copywriting, dan media sosial. Dalam proyek Tecra dia bertanggung
jawab untuk menulis dan menerbitkan teks, menghubungi media dan
mengawasi saluran media sosial.

Temukan saya di:

Krystian Kowalczyk
Ahli pemasaran
Di dunia IT sejak 1997, di dunia crypto sejak 2012, dalam pemasaran
selama 10 tahun. Insinyur, pengusaha, dan penyuka teknologi blockchain. Dia sangat berkomitmen untuk semua yang dia lakukan, tepat,
berorientasi pada hasil. Dia memiliki pengalaman yang luas dalam
bisnis, TI dan pemasaran elektronik. Dia secara sistematis memperluas pengetahuan industrinya dan mutakhir dengan semua hal baru
tentang teknologi.

Temukan saya di:

Dia adalah anggota Asosiasi Bitcoin Polandia dan tim pemerintah
untuk cryptocurrency. Dia yakin masa depannya akan terhubung
dengan teknologi blockchain dan dia yakin bahwa berkat Blockchain
kita telah memasuki Revolusi Industri lain.
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Anna Karda
Editor
Lulusan Universitas Warsawa di bidang Filologi Bahasa Inggris, spesialisasi terjemahan. Dia telah terlibat dalam crypto selama 2 tahun.
Penerjemah dan pakar dalam tiga bahasa. Dia bersemangat tentang
olahraga dan teknologi baru. Di waktu luangnya, dia suka bermain
game The Elder Scroll. Di Tecra dia bertanggung jawab untuk komunikasi, oleh karena itu dia memberi tahu komunitas Tecra secara teratur
tentang kemajuan dalam proyek.

Temukan saya di:

Marcin Godlewski
Ahli pemasaran
Martin Godlewski telah terlibat dalam pemasaran online sejak tahun
2006. Sebagai salah satu pemasar internet terbaik di Polandia, Marcin
telah melakukan kampanye untuk perusahaan pengembangan pribadi terbesar di Polandia, turut menulis buku “The E-business E-business”, yang mendirikan portal pelatihan “MiastoSzkolen.pl” online
pertama dan mendirikan Program Mitra afiliasi ProPartner.Polandia pertama.

Temukan saya di:

58

Marcin telah membuat beberapa portal tematik, grup pelatihan dan
pemasaran, kursus online, dan e-book. Dalam beberapa tahun terakhir ia memiliki spesialisasi dalam organisasi dan pemasaran pelatihan
online sambil bekerja untuk perusahaan pelatihan terbesar di
Polandia. Ia juga merupakan wakil pencipta merek pelatihan di bidang
pemasaran jaringan, dan CMO untuk aplikasi seluler profesional pertama di dunia dengan gamifikasi untuk Pemasaran jaringan. Saat ini, ia
fokus pada subjek Blockchain, mendukung pengalaman ICO
dan CMO-nya.
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