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2.0

Legal Disclaimer

Felhívás: A következő White Paper nem egy ajánlattétel, hanem egy információ
a projektről, mellyel kimagasló újításokat szeretnénk elérni. A token vásárlása az
első körben szigorú KYC ellenőrzéshez kötött és a token még nem vásárolható
meg más forrásból a hivatalos weboldalon kívül (https://millionstarter.com).
Jelenleg egy- az iparágban- kimagaslóan magas bónuszt nyújtó affiliate
rendszerrel ösztönözzük vásárlóinkat, és ezzel marketing költségeket takarítunk
meg. Minden újításról transzparens módon értesítjük a közösségünket Discord,
Telegram és további más szociális média felületeinken.
Fenntartjuk a jogot bármely további változtatásra a projekt sikerének érdekében, melyet a jelenlegi kriptovaluta-versenypiac megkíván. A token eladások
tekintetében, az egyes fázisokban meghatározott, eladni kívánt token mennyiség teljesítése esetén a fázisok dátumának változását fenntartjuk.
Semmi, -amely ebben a dokumentumban áll-, nem értelmezhető a siker garanciájaként vagy akként, hogy milyen irányba fog a token ára változni. A kriptovaluták piacán egy befektetőnek számolnia kell a rizikóval és ennek tudatában
vásárolja a tokeneket.
A közösség kiemelkedő fontosságú, így mindent megteszünk egy erős közösség
kialakítása érdekében.
Ez a dokumentum a jelenlegi terveket, valamint a már meglévő fejlesztési
szakaszokat tartalmazza. Ennek a dokumentumnak az egyetlen célja, hogy a
nyilvánosságtól visszajelzést kapjunk és esetleges módosítási javaslatokat,
amelyeket fel tudunk használni további kutatások és fejlesztések során.
Ez a dokumentum tisztán azt a célt szolgálja, hogy transzparens módon informáljuk terveinkről a projektben érdekelt feleket. 2022.05.15.
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Abstract

Ismertető: Az MST token hasznosságára építő, három pillérből álló rendszeralkalmazás egy izgalmas, új lehetőséget nyújt a felhasználók számára.
Várhatóan a 2023. év elejétől indul el a projekt teljes egészében. A jelenleg
nagy piaci részesedéssel rendelkező valós online társas kapcsolatok építésére
szakosodott felületektől eltérően, a közösség vezető mechanizmusát szem
előtt tartva építjük a felületünket. Ezen felületek célja a valós, validált ügyfelek
tömegével történő bevonása, mely mesterséges intelligencia támogatásával
teszi lehetővé a csak valós felhasználók belépését és a közösségi irányelvek
szabályozását. Az embereknek elegük van az online átverésekből, a hamis profilokból és szeretnének végre ténylegesen embereket megismerni. Ezen a már
valós- decentralizált -tulajdonságok és a közösség ereje olyan új, közösségi
élményben fogja részesíteni a felhasználókat, amelyet jelenleg még nem tapasztaltak a meglévő szociális média felületeken. Mindezt egy transzparens és
átlátható felületen keresztül, amely garantáltan sokkal inkább felhasználóbarát
élményben részesíti a felhasználókat.
Az MST token a vállalat által kínált lehetőségek “utility tokenjeként” funkcionál és 2023-ban több tőzsdén fog listázásra kerülni terveink szerint, hogy
szélesebb körben is elérhetővé váljon. A vásárolt tokenek különböző vestingelési periódusokon estek át, mivel szeretnénk a tőzsdei túltelítődést megakadályozni. Az alkalmazás elérhető lesz webes felületen, mobil felületen és applikáció
formájában is. A beta verzió várhatóan 2022 Q3-ra elérhetővé válik. A teljes indulás 2023-ra várható. A projekten jelenleg 5 fejlesztő dolgozik, a célunk ennek
10 főre történő bővítése. Tőzsdézési szándékunk 2023 Q1-re tehető. Jutalmul
stakelési lehetőséggel kecsegtetjük a korai befektetőinket, valamint a legaktívabb tagokat egy kimagaslóan jutalmazó affiliate rendszerrel támogatjuk 2022
májusától. A további fejlesztések, a továbbfejlesztett White Paper 3.0 és a projekt további terveinek kidolgozása 2022 végétől várható.
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Összefoglaló

Weboldal: https://millionstarter.com/
Discord: https://discord.gg/ds4Dd4WWaF
Nemzetközi Telegram csoport: https://t.me/millionstarternew
Magyar Telegram csoport: https://t.me/millionstarterhun
Facebook HUN: https://www.facebook.com/millionstarterhungary
Facebook ENG: https://www.facebook.com/millionstarterint
Instagram: https://www.instagram.com/millionstarter/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/millionstarter/
Twitter: https://twitter.com/Millionstarter1
Regisztráció: https://app.millionstarter.com/register
E-mail: support@millionstarter.com
Referral HUN: https://millionstarter.com/hu/ajanloi-program/
Referral ENG: https://millionstarter.com/referral-program/
Staking: https://staking.millionstarter.com/
Vesting HUN: https://millionstarter.com/hu/vesting/
Vesting ENG: https://millionstarter.com/vesting-information/
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Token adatai
Maximális tokenszám:
1.200.000.000,-db

Contract Address.
0x5e9b7100ef06d4d1f1f187c7c6b169e376044307

Name: Millionstarter
Symbol: MST
Decimals: 9
BSC Scan: https://bscscan.com/address/0x5e9b7100ef06d4d1f1f187c7c6b169e376044307
Regisztrált felhasználók - 2022.05.10 - : 7087
KYC ellenőrzött felhasználók - 2022.05.10 -: 2064
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A Probléma
Az internet világában sok embernek oka van arra, hogy elbújjon és ne vállalja fel a személyazonosságát, álprofilokat hozzon létre, rombolja a digitális társadalmat, valamint digitális szörnyeteggé váljon, aki zaklat másokat,
becsületsértő hozzászólásokkal rontja az adott közösségi oldal légkörét és pénzt csal ki a felhasználóktól. Az elmúlt
években rengeteg ehhez hasonló példával találkozhattunk, melyek közül egyről a Netflix 2022-ben filmet is adott ki
Tinder Svindler néven. Emberek milliói estek áldozatul ennek és ezek a példák olykor extrémen tönkretehetik egyegy felhasználó életét. Ez cégünk létrejöttének motivációja ezeknek a csalásoknak a visszaszorítása.

A jelenlegi közösségi platformok fő problémái kategorizálva a következők:

1. Felhasználói probléma
•

Fényképekkel és névvel történő visszaélések, nem valódi felhasználók, adathalász és hacker felhasználók,
kéretlen hirdetések, adatok értékesítése jóváhagyás nélkül.

•

A közösségi oldal helyettünk dönt a kockázatos vagy felnőtt jellegű tartalmak elutasításáról. A közösségi
média oldalakon jelenleg hivatalos engedély nélkül, akár minősíthetetlen szolgáltatást nyújtó cégek is
elérhetők. Nagyon sok esetben hiteltelen egyéni vállalkozókba vagy cégekbe futunk bele átlagos felhasználóként, melyet az értékes időnk és a pénzünk is egyaránt bánhat.

2. Hirdetői probléma
•
•
•
•

Magas hirdetési költségek, alacsony elérés mellett.
Nem megfelelő minőségű célközönség.
Bonyolult hirdetéskezelői folyamat.
Rossz mesterséges intelligencia (AI), amely alaptalanul tiltja a hirdetéseket
vagy tiltja a hirdetéskezelő felhasználót.

3. Alkotói probléma
•
•

Alkotóként szándékosan alacsonyra vett elérés és megjelenés.
Alkotóként nehezebb a megfelelő célközönség számára a tartalmakat eljuttatni.

4. Wallet probléma
•

A kriptopénz váltók használata időigényes és bonyolult. Mi ezt egyszerűsítjük nektek. A tervünk egy
beépített váltó létrehozása.

•

A kriptovaluták az eddigi tendenciák alapján azt mutatják, hogy 10 év múlva elkerülhetetlen lesz a
használatuk. Minél előbb kezded el, annál gyorsabban tapasztalt felhasználóvá válhatsz. A nehezen
érthető felhasználói felületek, a 2012-es felhasználói élmények, és a kriptovaluták világának megértési
nehézségei miatt nagyon sok ember nem él ennek a lehetőségnek az előnyeivel. Mi azonban egyszerűbbé tesszük ezt, mint egy szokásos banki átutalást annak érdekében, hogy mindenki egyenlő eséllyel
aknázza ki a kriptovalutákban rejlő lehetőségeket.
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5. Support probléma
•

Mindenhol előfordulhatnak problémák, de a legnagyobb hiba, amit egy- az egész világon üzemeltetettoldal elkövethet, hogy lassú és nem reszponzív supportot üzemeltet.

6. Biztonsági probléma
•
•
•

Még a legnagyobb biztonságok garantálása mellett is wallet támadásokkal és visszaélésekkel
találkozhatunk a hétköznapokban is.
Nem minden esetben kompatibilis a swapolás.
Rengeteg felesleges és nem 100%-osan biztonságos jelszótárolás.

Piackutatás
és célközönség
A Social Q szinte minden közösségi csoportot és érdeklődési kört megcéloz a közösségi és a
kapcsolatépítési vonalon, illetve a kriptovaluta és a blokklánc szegmensben, ideértve az alábbiakat:

Társkeresők

Álláskeresők

Influenszerek

Online üzleti
kapcsolatépítők

Befektetők

Cégvezetők,
vállalkozók

Kriptovaluta
megszállottak

Kereskedők

Fejlesztők

Pedagógusok

és mindenki mást, aki egy prémium hálózat részét szeretné alkotni.
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Benchmarking
target csoportok
Kutatásaink alapján háromféle Social Q felhasználó létezik:

1

2

3

A fogyasztók

Az alkotók

A hirdetők

Azért jönnek a platformra, hogy érdeklődésükhöz
mérten speciális tartalmak
által szórakozzanak, tanuljanak,
társat találjanak vagy kapcsolatba lépjenek és kommunikáljanak hasonló gondolkodású
emberekkel. Továbbá igénybe
vegyék az alkalmazásunk széleskörű szolgáltatásait, miközben
bevételt szereznek az MST tokenek birtoklásából.

Freelancerek, influenszerek, vállakozók, digitális nomádok tartalmat készítenek a fogyasztók
számára rövid szövegek, hosszú
blogbejegyzések,
fényképek
vagy videók formájában bevételszerzés vagy egyéb javak megszerzése céljából. Az
alkotók azért keresik fel a Social
Q-t, hogy lehetőséget kapjanak
a tartalmuk és a szolgáltatásaik megosztásából származó
bevétel szerzésére és mindezt egy- a közösségre is -nagy
hangsúlyt fektető platformon.
Lehetőség lesz az oldalon borravalót adni a kedvencünknek
és kifizetni a szolgáltatásaikat MST tokenben. Emellett
társadalmi érvényesítést is
kérnek a fogyasztók reakciói,
megjegyzései és megosztásai
formájában, amelyek segítik
őket a szponzorok és a márka
nagyköveteinek biztosításában.

Azért jönnek a Social Q-ba,
hogy a termékeiket és a szolgáltatásaikat a fogyasztók és
az alkotók számára, valamint
az ő segítségükkel népszerűsítsék. A hirdetők tömegesen
akkor csatlakoznak a platformhoz, ha lesz felhasználói
bázisuk, amelyre építhetnek. A kezdeti hirdetőink
versenyelőnyben
lesznek,
hiszen a kezdetleges tartalom
mennyisége arányában sokkal
nagyobb találati esély lesz a
termékeikre és a szolgáltatásaikra, ezáltal kiemelkedhetnek
az oldalunkon. A hirdetők marketingtevékenységei a fogyasztók és az alkotók elérésére
összpontosítanak. Irányelveink
hangsúlyozzák azt, hogy a
drogfogyasztás,a pornográfia,
az erőszak és a fegyverkereskedelem nem képezhetik az oldalon lévő tartalmakat.
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A Millionstarter token
A teljes Social Q App ökorendszert egy natív digitális eszköz hajtja: Millionstarter Token (MST).
A Millionstarter Token egy Binance Smart Chain-alapú (BEP-20) deflációs, igazságos módon kibocsátott,
különböző- a modern kor kriptotokenómiájának-, megfelelően strukturált és teljesen transzparens digitális valuta.

AZ MST egy többfunkciós token, amelynek több szerepe lesz a Social Q app-ban:

1. Fizetőeszköz
Az MST az egyetlen elfogadott valuta, amellyel NFT tokeneket, reklámokat, szolgáltatásokat
és társkereső tagságot vásárolhatsz a Social Q appban. Olyan, mintha egy kezdő felhasználó
nagyon alacsony áron tudná a kreditjeit megvenni, mely ezáltal versenyelőnyhöz vezethet.

2. P2P Tranzakciók
Villámgyorsan és alacsony díjon küldhetsz, fogadhatsz MST tokeneket barátaid, családod és
ismerőseid között a Phantom Chat-en.

3. Szavazati jog
Csoportos közösségi szavazóerő: az oldalon belül egy voting rendszer fog működni. Ezt akár
csoportokon belül is lehet használni, -a résztvevők végleges kitiltására- a nem megfelelő
viselkedés esetén. Amennyiben valaki nem tartja be a közösségi irányelveket, a csoporttagok
kérelmezhetik bizonyos személyek végleges eltávolítását. Amennyiben egy bizonyos mennyiségű létszám a közösségből úgy dönt, hogy a kitiltás mellett szavaz, ez az esemény megtörténik
és visszafordíthatatlan lesz. 5000 MST token vásárlása esetén a szavazati jog erejével élhetsz a
felületen.

4. Kereskedhető token
2023-tól lehetséges lesz ezzel a valutával a kereskedés. A stakelés funkció már működik a belső
rendszerben, így aki most részesévé válik a projektnek több token fog a rendelkezésére állni a
kereskedés pillanatára.
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Mi a SocialQ?
A Social Q egy közösségi felület és alkalmazás, amelyen belül egy
színvonalas, KYC-vel ellátott társkereső felületet és készülékbiztosítási funkciót is beépítenek. Ezeknek a felületeknek a fő céljuk a
kamuprofilok 100%-os kiszűrése és a minőségi társas kapcsolatok
megteremtése. Fontos arra fektetni a hangsúlyt , hogy ez azt is maga
után vonja, hogy egy felhasználó csak egy profilt tud létrehozni és
ezt csak vis major esetekben bíráljuk felül.

A Millionstarter csapatának a legfőbb irányvonala és fő projektje a Social Q. Víziónk a 2020-as -2030-as évek
legtrendibb social network alkalmazását létrehozni és működtetni, melynek belső fizetési eszköze a Millionstarter
(MST Token).
A missziónk ennek a projektnek a nemzetközi megismertetése és transzparens működtetése.
Értékeink között szerepel a vágy, hogy egy közösséget építsünk, melyet -a kriptovilágban megszokott módon- a
közösség, a token tulajdonosok, azaz az átlagemberek irányítanak a szavazati erejükkel.
Projektünk egy egyedülálló kezdeményezés, valós cégeken alapuló tapasztalatszerzés, továbbfejlesztés, melyet
ideje valóra váltani egy kriptoprojekt szintjén!
A token a Social Q nevű applikációnk meghajtó erejeként fog funkcionálni: Egy decentralizált, prémium közösségi/
kapcsolatépítő hálózat a Social Q, amelyet az MST token tulajdonosok működtetnek. Az oldal irányításában és fejlesztésében ezen a módon aktívan részt vesznek a tokentartók, nem lesznek kizárt profilok vagy letiltott tartalmak,
hiszen a mesterséges intelligencia által működtetett előszűrés következtében erre nem lesz szükség.

Vízió:

Az egyik mottónk „Mi egy család vagyunk”, mert összetartozunk,
közösségi oldalt készítünk, és Mi, közösen vezéreljük az oldalt.
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A közösségi háló fejlesztése és nemzetközi szintre felfuttatása mellett a Social Q koncepcióját a Date és a Meet
funkció teszi teljesen egyedülállóvá. A Date funkció az app társkereső felülete, amely a tervek szerint a meglévő
társkereső alkalmazások decentralizált alternatíváját nyújtaná. Ez az egyedileg erre a célra kifejlesztett mesterséges
intelligencia-rendszerünk, melyet szabadalmaztatni fogunk, csak valós felhasználókat enged be a felületre, így a
felhasználónak a társkeresési élménye javul, értékes időt takaríthat meg ezáltal a párválasztás során és egyértelmű
lesz, hogy a közösségen belüli felhasználók valósak vagy sem.
Hívj meg egy kávéra, randizni akarok!
A beépített Meet funkció pedig segítene a felhasználóknak a hasonló gondolkodású és érdeklődésű személyekkel
kapcsolódni, akár új üzleti és munkalehetőségek kialakításában is. A felület értetek fog fejlődni és a ti igényeitekhez
fog alkalmazkodni.
Az app egyéb figyelemre méltó szolgáltatásokat is nyújt: Phantom chat, Kriptopénztárca, Exchange funkció és
készülékbiztosítás is helyet kapnak majd abban.
A Social Q egy nagy, virágzó közösségi és kapcsolatépítő hálózat lesz, saját natív valutával, a Millionstarter token
(MST) néven, amellyel a platformon hirdetéseket, társkereső tagságot és kiemeléseket lehet majd vásárolni.

A Token felhasználása
Nagyon fontos megérteni, hogy ez a token akkor fog jól működni, ha az élesítés után kereskedésre is sor kerül
, melyet először 2023-tól tervezünk, hogy minél több wallet és kisbefektető is részese lehessen ezáltal a
projektnek egy tényleges közösségi erőt kialakítva, de a nagyobb tokentartókat nagyobb jutalomban részesítjük, amennyiben stakingre kerül sor.
Ma a maximális tokenszám, amellyel egy felhasználó jelenleg rendelkezhet: 833 333 a jelenlegi árfolyamon.

Staking: A tokentartóknak lehetőségük van

Belső valuta:

Ahogy a platform
növekszik és bevételre tesz szert a reklámokból,
valamint a társkeresőn vásárolt tagságokból,
úgy az MST stakerek is részesülnek további
tokenekben. Egy növekvő felhasználói bázis
magasabb reklámbevételeket eredményez,
és ezáltal az MST iránt egyre növekszik majd a
kereslet a hirdetők és a token vásárlók körében.

további tokeneket keresniük a kamatoztatási
funkcióval. Ez a funkció már jelenleg is blokklánc
alapon működik. Ez a rendszert 2022 elején
fejlesztették. Részletes leírást a dokumentum
staking részénél találhat erről.

Kereskedés:

A
szabadpiaci
árfolyamnyereség kihasználására különböző
exchangeken való megjelenés után a
token tartóknak lehetőségük nyílik. Azon
tokentartóknak, akik a vesting fázisban jutottak
hozzá a tokenekhez, a feloldások után nyílik
erre lehetőségük. Hosszútávon a token tartását
ajánljuk, ezzel egy közösség erősítésében is
részt vesz a befektető és kifejezi a projektben
való hitét.

Fejlesztések:

A”
Társkereső”
fejlesztése közel két éve zajlik a cégcsoport egy
másik részegysége által, jelenleg egy teljesen
működőképes platform fog implementálódni
az oldalra a Q Dating funkcióinak megfelelően.
A Millionstarter azt tervezi, hogy a folyamatos
fejlesztés finanszírozására és a marketing
tevékenységek elindítására token értékesítés
során eladja az MST tokenek egy részét .
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Tervezett
felületi funkcióink
1. Social Q közösségi / kapcsolatépítő hálózat
Az elkövetkező években a Social Q célja, hogy az első számú kriptovaluta alapú közösségi applikációvá váljon, nem
csupán Európában, hanem világszerte, miközben lehetőséget ad a felhasználóknak arra, hogy üzleti kapcsolatokra
tegyenek szert, állást vagy munkatársat találjanak, valamint minőségi tartalmakat osszanak meg és olvassanak.

2. Social Q Dating / Meet
Megújítjuk a társkereső piacot. Csalásellenes rendszerünknek köszönhetően kiszűrjük a komolytalan és nem
valódi tagokat. Randi Most® funkciónkkal megteremtjük az azonnali találkozás lehetőségét. Az online társkeresést
felgyorsítjuk.

3. Ellenőrzött vállalkozások
Úgy, ahogyan a felhasználók, nálunk a cégek vagy a vállalkozók is egyaránt hitelesítésre kerülnek a hivatalos céges
adatok megadása után. Fontos azonban, hogy a fogyasztók a vállalkozások számára értékelést csak a vásárlás
bizonyítása után fognak tudni adni.

4. Okos hirdetések
Általunk meghatározott érdeklődési köröknek megfelelő tartalmak és hirdetések. Alap profilbeállításokbeli
beállítás lesz. Azonosítást követően akár rejtett / felkavaró, befektetésekről vagy felnőtteknek szóló tartalmak is
elérhetők, melyekről az ismerősök nem szereznek tudomást.

5. Phantom chat funkciók
Opcionális anonim és publikus használatot teszünk lehetővé.
Hang- és videóhívás, MST tokennel történő fizetés, hangüzenet küldése, ajándék küldése, fizetős tartalom (kép/
videó) küldése, reakciók küldése, Screenshot Block funkció, eltűnő üzenete, amelyek a szerverről is törlődnek a
meghatározott időt követően. Az MST, mint cég, semmilyen tartalomhoz nem fér hozzá a phantom chaten, amely
a felhasználók között zajlik.

6. Walletfunkciók
Univerzális SWAP funkció (a háttérben történik az átváltás)
Elkülönített virtuális Wallet egyszeri vásárlásokhoz
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Social Q főbb jellemzői:
1. Social Q közösségi / kapcsolatépítő hálózat
A Social Q network / Dating / Meet alapeleme, de amit akár külön is alkalmazhat a felhasználó.
A Phantom Chat egy új, fejlesztendő megoldás lesz, amely felveszi a harcot a hackelés, az online támadások, a
pénzügyi csalások, valamint az adatok és a személyazonosság lopása ellen. Ezzel kapcsolatban már egy belső,
kezdetleges tervezettel rendelkezünk, erős titkosítási infrastruktúrával és képességekkel, amelyek támogatják a
szöveges üzenetek, videók, hangok és fájlok továbbítását, valamint a fizetések és pénzeszközök biztonságos átutalását a Blokkláncon.
A Phantom Chat teljes körű mobil megoldást és ökorendszert kínál majd a felhasználók közötti bármilyen típusú
kommunikációhoz. A Phantom chat a szöveges üzenetek, audio- és videóüzenetek biztonságos továbbításán, valamint fájlok továbbításán kívül a következő funkciókat is biztosítja a felhasználók számára:
A Phantom Chat egyaránt lehetővé teszi a személyes beszélgetéseket és a csoportos megbeszéléseket is. Bármikor
törölhetők a csoportok az alkalmazásból és letilthatók a felhasználók, amennyiben a felhasználó az aggodalmát fejezi ki a magánéletével és a biztonságával kapcsolatban.
Mobil fizetések és pénzátutalások lehetségesek, amelyeket a Phantom Chat alkalmazáson keresztül hajtanak végre.
A Phantom Chat úgy fejezi be a kriptovaluta befizetéseket és átutalásokat, hogy kriptovaluta pénzeszközöket küld
más felhasználóknak a velük folytatott csevegés során vagy bármikor máskor. Ily módon a kifizetések és a pénzátutalások globálisak, nagyon alacsony tranzakciós költségekkel rendelkeznek bármely hazai vagy nemzetközi pénzátutalási szolgáltatáshoz képest és szinte azonnal teljesülnek.

2. Önmegsemmisítő privát üzenetek
Amennyiben teljesen biztos akarsz lenni abban, hogy senki más, csak a fogadó fél fogja olvasni az üzenetedet,
akkor kiválaszthatod az önmegsemmisítő opciót. Ebben az esetben az üzenet minden nyom nélkül automatikusan
törlődik az összes készülékről egy beállított időtartam után.

3. Végpontok közötti titkosítás (End-to-End Encryption - E2E)
A legtöbb üzenetkezelő alkalmazás esetében az egyetlen adatvédelmi funkció a végpontok közötti titkosítás. A
Social Q esetében ez csak a teljes körű adatvédelem biztosítása érdekében együttműködő funkciók egyike. A
szöveges üzenetek és az egyéb fájlok katonai szintű protokollt, a mobil és többkészülékes üzenetkezelés céljából
optimalizált elő-kulcsokat fognak használni a végpontok közötti adattitkosításhoz.

4. Üzenetben küldhető fizetős tartalmak
Nem kell különböző fájlmegosztási szervereket és más pénzátutalási szolgáltatókat igénybe venned. Küldd el a
munkád gyümölcsét az ügyfelednek, ő pedig, amikor kifizeti azt, azonnal megkapja a fájlt, a videót, a képet. Ez a
kriptó lényege. Egyszerű fájlfeltöltés és MST token árbeállítási lehetőség. Mindkét oldalt biztosítja a Phantom Chat
az esetleges csalások elkerülése érdekében.
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5. Tárca és váltó
A Social Q tartalmaz egy integrált kripto-cserét, amelyen keresztül a felhasználók cserélhetik a kriptovalutákat,
a tokeneket és kereskedhetnek azokkal. Ellenben a jelenlegi tervezet szerint az MST marad az egyetlen belső
fizetési eszközünk. Ez a modul különösen fontos, mivel a felhasználók kifizetéseket és pénzeszközöket kaphatnak kriptovalutában a Phantom Chat működtetése közben vagy azonnal reagálni tudnak a kriptovaluták átváltási
árfolyamának változására. Ezért a kriptotőzsde zökkenőmentes megoldást kínál, amely egyszerűsíti a felhasználók
pénzügyi műveleteit, támogatva több mint 200 kriptovalutát.

6. QProtection
Az első készülékvédelem, amelyet akár kriptovalutával is megvásárolhatsz az új vagy használt készülékedre
egyaránt. MST-vel lehet fizetni majd a Q- Protectionért. A korábban iProtection néven szerepelt cégrészt beolvasztottuk a Q Protectionba. Egy kattintással vásárolhatsz új vagy használt eszközödre mobiltelefon - biztosítást.
Három éve egy újfajta telefonvédelmi szolgáltatást vezettünk be a piacra, ahol- online- pár kattintással megköthető az új vagy használt telefonra a készülékvédelmi szolgáltatás-a „biztosítás”. Nincs szükség többé magyarázkodásra, nincs elutasítás és gyors ügyintézés is társul mellé.
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Ütemterv (Roadmap)
2018
Q1

•

Megszületett az iProtection készülékvédelem ötlete

•
•

A készülékvédelem tesztelése a piacon
iProtection készülékbiztosítási szolgáltatás létrehozása

•
•

Milliomosok.hu társkereső rendszer fejlesztése
Elérjük a mérföldkőnek számító 10.000-es felhasználó számot egyik cégünkkel

•
•
•
•

A MILLONSTARTER ötletének a megszületése
Cégalapítás
Jogi háttér kialakítása
A Millionsarter cégcsoport létrehozása

•
•
•

Első körös befektetők bevonása a projektfinanszírozásba
43 kisbefektetőnek köszönhetően 115,000,00 dollár gyűlt össze.
Milliomosok.hu társkereső oldal továbbfejlesztési szakasza - A milliomosok.hu
társkereső motorjának a továbbfejlesztése történik meg, de a Milliomosok.hu
nem képezi az MST projekt részét, hanem a cégcsoportunk része.

•
•

REDTesla élményvezetés és gépkocsibérlés szolgáltatás létrehozása
A Millionstarter cégcsoportba való beillesztése

•
•
•
•

Elindult a cégcsoport új társkeresője a Milliomosok.hu
Megújult a társkereső rendszer motorja
Berobbanás a médiába, Például: TV-s, rádiós megjelenések
Aktív társkereső oldal marketing kampányának az időszaka

Q2

2019
Q2

Q4

2020
Q1

Q3

2021
Q1

...
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Ütemterv (Roadmap)
2021
Q2

•
•
•
•

Az MST token és a Social Q ötletének megszületése
Token platform + webfelületek megalkotása
Megkezdtük az ICO (elsődleges token kibocsátási fázis) tervezését
MST token technikai megalkotása a blokkláncon

•
•
•
•
•
•

Private Sale szakasz
Csapatunk létszámbővítése
Aktív médiakampány időszak
Nemzetközi szintű marketingkampány
Új nemzetközi csapattagok
Pr megjelenések

•
•
•
•
•

Stratégia finomhangolása
Berobbanás a médiába
Új weboldal
Telegram újranyitása
Csapatbővítés

•
•
•
•

Új stratégiai döntések megszületése
Csapatbővítés
A weboldal strukturális felépítésének újraálmodása
Aktív kampányok és közösségépítés fejlesztése

•
•
•
•
•
•
•

Vesting rendszer beépítése a tokenomicsba
Weboldal teljes megújítása
Discord csatorna létrehozása
White Paper újratervezése
Az új tervek nemzetközi szinten történő kommunikációja
Pitch deck elkészítése
Affiliate tervezet elkészítése annak érdekében, hogy a felhasználóinkat jutalmazzuk a marketingcégek helyett
Staking rendszer kiépítése

Q3

Q4

2022
Q1

Q2

•

...
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Ütemterv (Roadmap)
2022
Q3

•
•

Nemzetközi szintű marketingkampányok
Elérhetővé válik a Social Q applikáció / Phantom Chat beta verzió

•
•
•

Elérhetővé válik a Q pénztárcánk
Social Q Web felület előregiszráció
Bemutatkozik a Social Q hálózat teszt verziója

•

Terveink között szerepel, hogy 25 főre bővítsük az MST csapatot, készülünk a
teljes Social Q app-pal.
Aktív nemzetközi terjeszkedés
Felületi optimalizáció
Tier 1 tőzsdéken való megjelenés

Q3

2023
Q1

•
•
•

Az MST Token előnyei
és a Staking rendszer
Token lekötési bónusz (Staking)
A kriptovaluta staking egy előnyös módja a passzív jövedelem szerzésének és a belső tokenszám növelésnek. Lehetőséget ad arra, hogy a befektetők a tokenjeiket egy ún. “pool”-ba téve tárolják és erre jutalmat kapjanak, energiatakarékosabban, mint a hagyományos bányászás.
Részesülj a bevételek egy részéből! A Millionstarter minden hónapban a teljes bevétel 10% -át fogja szétosztani az
MST stakerek között, ahogy elindult a Social Q applikációja és jönnek a bevételek. Várhatóan 2023 Q2-Q3.
A Millionstarter lehetőséget ad arra is, hogy holderei/tartói stakelhessék a tokenjeiket. A felhasználó passzív jövedelemhez juthat ezáltal, míg a tokenjei teljes biztonságban vannak. A staking által, a stakelt összeg függvényében
egy állandó, bizonyos százalékú összeghez juthat a felhasználó, olyan módon, hogy egy zárt tárcában tárolja a
vagyontárgyát.

18

HELLO@MILLIONSTARTER.COM
WWW.MILLIONSTARTER.COM

A Millionstarter
staking és annak előnyei:

Nincs szükség hardverre

Passzív jövedelem

A bányászással (Proof of Work) ellentétben, itt (Proof of Stake) nincs szükség
specifikus hardverekre. A Proof of Stake
metódus hardver és követelmények
nélkül végezhető, azt a követelményt
kivéve, hogy a felhasználónak birtokában
kell lennie a specifikus token/kriptovalutának egy bizonyos időintervallumon keresztül, hogy megkapja a jutalmát.
Ebben az esetben ez az MST Token.

A felhasználók jövedelemre tehetnek
szert stakelésen keresztül, nevezetesen a
stakelésből származó jutalomból.

ÖKO-barát

Magasan védett

Hatalmas előnye a stakelésnek, hogy a
bányászattal ellentétben nem igényel
magas energiaforrást

Egy magasan védett és biztonságos
platformot biztosít smart contract-eken
keresztül.
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Staking rendszer
Bevezettük a staking rendszert is, mely 2022. április 4-től elérhető.
Három szintet határoztunk meg a jelenlegi álláspont szerint, melyet Metamask vagy Wallet Connect segítségével
lehet véghezvinni a https://staking.millionstarter.com/ felületen. Ezt azoknak a felhasználóknak szerettük volna
jutalmul adni, akik hisznek a projektben. Ez a megkeresett MST Token összeg a tőzsdékre kerülésnél és a felületen
történő költésnél is a rendelkezésükre fog állni. Kérjük a közösségünket, ha hisznek a Tokenben, éljenek a lehetőséggel
és erősítsék ezzel a projektet!

6 hónapos

12 hónapos

18 hónapos

(180 nap) lekötés
7% jár az adott időszakra

(360 nap) lekötés
15% jár az egy éves
időszakra

(540 nap) lekötés
123% rewarddal jár a 18
hónapra

A felhasználói felületen transzparens módon lehet az MST kamatokat követni, a teljes keresett MST tokenszámot és
a stakelésből letelt napok számát is.

Példa 1000 MST token esetében:

6 hónapos

12 hónapos

18 hónapos

(180 nap) lekötés

(360 nap) lekötés

(540 nap) lekötés

70 MST Token
jutalom

150 MST Token

230 MST Token

jutalom

jutalom

Visszavásárlási program
Cégünk a működési nyereség 5%-ából token visszavásárlási programot indít, a token értékének növelése érdekében.
Ezt a rendszert a későbbiekben részletesen kidolgozzuk, hogy burning lesz vagy más céllal történik a felhasználása.
Ez a társkeresőn vásárolt tagságokból, a kiemelésekből és a hirdetésekből befolyt nyereségből történik meg.

Közösségi kormányzás
Az MST token birtokosai stakelői, akik minimum 5.000 MST tokent lekötnek automatikusan szavazati jogot kapnak
és jogokat gyakorolhatnak a Social Q ökoszisztéma kulcsfontosságú elemei fölött, például a Social Q platform új
funkciója fölött vagy kérdéses tartalmak eltávolítása fölött. Minden szavazat egyenlő szavazat lesz a demokrácia
elvének megfelelően és nem a tokenszám nagysága határozza meg ezt a jogot.
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Tokenomics

(Token befektetési modell alapelvei)
A Social Q a jövőre is gondol és
rugalmasan alkalmazkodik a közösségi
média, a hírnév és a szórakoztatás
folyamatosan változó világához.

Aktív közösségi rendszer, mely formálni
fogja a felületet.

Az általunk kitalált modell, felkavarja az
állóvizet és lehetővé teszi azt, hogy a
közösségi tér soha nem látott módon
fejlődésnek induljon.
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Token kiosztás

A token mögött álló csapat figyelemmel
kíséri az iparág dinamikáját, ezért a
komplexitás az alapelvünk.

Token Allokáció
Tartalék: 5,0%
Csapat & Tanácsadók: 15,0%
Likviditás: 8,0%

Fejlesztés: 15,0 %
Elővásárlás: 3,0%
Árverés: 30,0%
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7. MST bevételmegosztó programszemlélet
A Social Q célja, hogy az első számú társadalmi közösséggé váljon mindenki számára, aki szeretne véget vetni
a kamu felhasználók okozta kellemetlenségeknek és érdeklődik a blokklánccal és kriptovalutákhoz kapcsolódó
tartalmak és a pénzkeresés iránt. Ezért a platform a bevételmegosztási modellt használja ösztönzőként. A hirdetési
bevételek 15% -át azok között osztják el, akik az MST tokenjeiket a MST Revenue Share részlegébe teszik.
A Social Q marketingje és a modellje közvetlenül a platformra tereli a felhasználókat azért, hogy bőséges hozamot
szerezhessenek az MST Stakerek.
A Social Q virágzó felhasználói bázis vonzani fogja a céges hirdetőket, a tagságot vásárló társkeresőket, a kriptovaluta
üzletembereket és egy önfenntartó üzleti modellt hoz létre, amely minden résztvevő számára előnyös.
Az alábbiakban a társkereső tagságot vásárló felhasználók bevételi előrejelzései találhatók. A tervezett
tagsági díjunk, mellyel ez a kalkuláció készült, havi $15 per felhasználó :

Regisztrált felhasználó

Előfizetők havi költése

Előfizetett felhasználó

Éves bevétel

100.000

$ 150,000

100.000

$ 1,800,000

500.000

$ 750,000

50.000

$ 9,000,000

1.000.000

$ 1,150,000

100.000

$ 18,000,000

10.000.000

$ 15,000,000

1.000.000

$ 180,000,000

A fenti számok azt feltételezik, hogy a Social Q társkereső felhasználó bázisának 10%-a vásárol tagságot vagy
kiemelést. Feltételezzük továbbá azt is, hogy a felhasználói számok növekedésével a tagság vásárlások száma is
exponenciálisan növekszik. A fenti táblázatban egy felhasználó éves költése látható.
Az alábbiakban a felhasználói létszám és a hirdetői számokon alapuló
bevételi előrejelzések találhatók:

Felhasználó létszám
A SocialQ hálózaton

Hirdetők havi költése

Hirdető

Éves bevétel

100.000

$ 2,000

100

$ 2,000,000

1.000.000

$ 2,500

1.000

$ 25,000,000

10.000.000

$ 3,000

10.000

$ 300,000,000

A fenti számok azt feltételezik, hogy a Social Q minden 1000 felhasználó számára egy hirdetővel rendelkezik. Azt
is feltételezzük, hogy a felhasználói számok növekedésével lesznek olyan nagy hirdetők, akiknek nagy hirdetési
költségei növelni fogják az átlagos havi költést. A fenti táblázatban minden felhasználó éves értéke évi 20-30 dollár
között van, amely konzervatív becslés a pénzszerzésre összpontosító, magas színvonalú, ellenőrzött közönség
számára.
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A növekvő felhasználói szám és ezáltal az egyre több hirdetési bevétel is növeli az MST -tartók számára idővel a
fizetett díjakat. Ez megnöveli az MST iránti keresletet azon hirdetők esetében, akiknek a MST -t kell használniuk a
hirdetések vásárlásához, valamint azon tőzsdézők esetében, akik a megnövelt jutalmakra törekszenek. Ily módon a
hirdetők és a token tartók folyamatosan versenyezni fognak egymással az MST -ért.
Feltételezve, hogy az MST tartói elégedettek lesznek 10%-os éves ROI-val (Return on Investment - Befektetés
visszatérülés), ennek függvényében mutatja az alul található tábla az MST token várható árát. (Ez a számítás nem
vesz figyelembe olyan különböző tényezőket, mint például: hirdetők, akik versengeni fognak a staker-ekkel egy
állandóan csökkenő készlet után, mivel 5%-át az MST tokeneknek, amiket hirdetésre költenek, elégetik.)

Felhasználó bázis

Havi bevétel

Éves bevétel

Lekötött token db

MST token ár

100.000

$ 237,500

$ 2.,850,000

60.000.000

$ 0,13

1.000.000

$ 2,833,333

$ 34,000,000

90.000.000

$ 1,01

10.000.000

$ 40,000,000

$ 480,000,000

144.000.000

$ 8,1

MST Token funkcionális
elégetési tervezet
A rendszerünkben a hirdetésekre költött összes MST 5% -át elégetjük mindennapi működésünk folyamán. Ily módon
az összes hirdetési kiadás 5% -a közvetetten árnövelő potenciállal rendelkezik az összes MST token tulajdonosánál,
mivel az elégetett tokenek értékét az összes fennmaradó MST -tokenhez képest azonnal és arányosan elosztják
újra. A token égetés azt jelenti, hogy a hirdetők és a stakerek állandóan versenyeznek egymással a folyamatosan
csökkenő MST kínálatért. Az alábbi táblázat az égési arányt mutatja különböző MST token árak esetében és
különböző havi hirdetési kiadások esetében.

Felhasználó bázis

$0,08

$0,20

$1,00

Havi hirdetési költési példa (MST)

Éves bevétel

$200,000 (2,500,000 MST)

125,000 MST

$2,000,000 (25,000,000 MST)

1,250,000 MST

$20,000,000 (250,000,000 MST)

12,500,000 MST

$200,000 (1,000,000 MST)

50,000 MST

$2,000,000 (10,000,000 MST)

500,000 MST

$20,000,000 (100,000,000 MST)

5,000,000 MST

$200,000 USD (200,000 MST)

10,000 MST

$2,000,000 (2,000,000 MST)

100,000 MST

$20,000,000 (20,000,000 MST)

1,000,000 MST
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13. Vesting Fejlesztések
2022 április (User Interface
és Contract)
Technika lépések logikai lefektetése - Megegyezés a fejlesztővel - Logikai kidolgozás véglegesítése - Solidity
Programnyelv - Remix fejlesztési környezet- Bsc Lánc- User Interface Design-Implementálás az oldalra- ÉlesítésKommunikáció- Marketing szakasz

Vesting Contract funkcionális fejlesztési lépéseire bontva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BNB alapon vásárlás (Integráció az oldalon wallet csatlakoztatással) (BNB árfolyam szinthez kötés, BNB-alapon
bekéri, majd továbbítja a megadott címre a BNB-t a rendszer)
BUSD alapon vásárlás, a befolyt BUSD egyből a megadott walletra kerül (MST wallet)
USDT alapon vásárlás, a befolyt USDT egyből a megadott walletra kerül (MST wallet)
A fenti három esetben a 30%- ot azonnal megkapja a felhasználó. A Usher interfacen pedig egyértelműen
látszik a teljes Tokenszám a presale periódusból.
A release-ek külön kikérhetőek (Tehát a Phasek tokenszáma külön megvalósul technikailag)
A contractból BNB, BUSD, illetve más token kikérhető (Ha valaki tévesen küld be pénzt, abban az esetben ki
lehet ezt kérni, withdraw funkcióval. Ez csak bizonyított téves utalás esetén, befektetőknek nem nyitott ez a
lehetőség.) (Példa: Valaki Dogecoint küld tévesen)
Külső payment gateway nélkül a kriptobefizetések egyből hozzánk érkeznek (nincs közbeékelődés a vevő és
az eladó között, ezzel nem kell harmadik félnek további költségeket fizetni, gyorsabb a folyamat. Fizetés: BNB,
USDT, BUSD, ETH)
A BSC láncon, az oldalon keresztül érkező befizetésekkel vásárolt tokeneket azonnal kiküldik a korábbi manuális
verzióval szemben.
Az ETH láncú és egyéb befizetések pedig claim-elhetősek a saját fiókokban. Aki Ethereummal vett a fiókban a
jóváhagyás után MST formájában azonnal kikérhető.
Az ETH és Dollár alapú befizetéseket tömbösítve hagyják jóvá, melyek kikérése a felhasználói fiókban lehetséges.

Részletes ismertető a lezárási és feloldási ütemterv-ről itt is elolvasható: https://millionstarter.com/hu/vesting/
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Csapat
Renátó
Bándli

Baán
Zoltán

Fekszi
Vivien

Alapító, Felsővezető &
Üzleti fejlesztő

Grafikus / UX Designer

Adminisztráció / Support

Nyári
Rihárd

Mészáros
Richárd

Vigh
Zoltán

Tartalomgyártó

Support /Telegram
adminisztráció

Üzleti tanácsadó

Rendes
Milán

Szakonyi
Krisztina

Tamás
László

Tanácsadó, Discord

Blockchain expert /
Tanácsadó

Vezető fejlesztő

Mester
Péter

Lukácsi
Ádám

Programozó

Programozó
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Ajánlói program
A jelenlegi regisztrált felhasználóknak lehetőségük nyílik egy affiliate link generálására és annak a megosztására a
barátaik és az ismerőseik körében. Amennyiben ezek az affiliate kapcsolatok létrejönnek, tehát az újonnan érkező
befektető az affiliate link tulajdonosának a linkjével regisztrál a platformra, létrejön az affiliate kapcsolat a két fél
között. Affiliate rendszerben való részvételre minden MST felhasználónak jogosultsága van. Amennyiben egy új
felhasználó az MST tonek vásárlása mellett dönt, így az affiliate rendszerben hozzárendelt affiliate minden vásárlása
után 20% USDT token jutalomban részesül.

Affiliate példa:
Ha valaki a Te meghívói linkeden keresztül regisztrál az oldalunkra és MST tokent vásárol, akkor Ő, 500db
MST tokent kap ajándékba, mely a jelenlegi árfolyamon kb. 10.000 Ft értéket képvisel. Ezen felül neked,
mint meghívónak a meghívott vásárlásainak 20%-át USDT formájában jóváírjuk. Amennyiben ennek a
jutalomnak az értéke eléri a 100$-t, kikérhetővé válik a számodra USDT formájában.
Ezt az igényedet a support@millionstarter.com e-mail címre tudod benyújtani.

Affiliate Program továbbfejlesztési tervezet
Az elmúlt időszakban egy átfogó ajánlói program alapjait dolgoztuk ki, amellyel a korai befektetőinket szeretnénk
jutalmazni. A felhasználói felületen kialakítottunk egy referral link rendszert, amely egy link formájában az ismerősökkel
megosztható. Azon felhasználók után, akik ezzel a linkkel kapcsolatban vannak egymással, a meghívó a meghívott
befizetése után USDT tokenben részesül. A meghívott minden egyes vásárlása után a meghívó fél bizonyos %
összegű token mennyiségben részesül. Ezen token mennyiségeket az adott Phase token árfolyam- kalkulációja
alapján jóváírjuk. Ez a rendszer egy kontrakt alapon fejlesztett affiliate rendszer lesz és abban az esetben fog
megvalósulni, ha a fent leírt affiliate rendszer meghozza a sikerét és látható eredményei vannak, melyeket a további
fejlesztésekhez fel tudunk használni.
Sávos, contract alapú Affiliate rendszer tervezeti modellje:

USDT affiliate százalékban

Befektetett összeg sávok dollárban

15

4.999-ig

19

9.999

23

10.000-től
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Kiknek ajánljuk?
Háromféle MST token vásárló létezik:

Hirdető

Elnöki tag

„A profit miatt vásárol”

„A jövőbeni hirdetés igény
miatt vásárolja meg a tokent”

„Motivációja az oldal
irányításában részt venni”

Azoknak érdemes befektetési
céllal MST tokent vásárolniuk, akik
hosszú távon (legalább 2-3 év)

Ha vállalkozó vagy cégtulajdonos
vagy, akkor érdemes minél előbb
a legjobb áron hozzájutnod az

Ha szeretnél a „Családunk része
lenni” és velünk együtt közösen
vezérelni a Social Q-t, akkor a

gondolkodnak, hiszen a magasabb megtérülési potenciál ilyen
időtávban fog megmutatkozni egy
valós alkalmazás esetében.

MST tokenhez, mivel így kevesebb
pénzből többet fogsz tudni hirdetni a Social Q app-ban, mellyel
versenyelőnyre tehetsz szert.

vásárlásoddal az elnöki bizottság
tagjává avathatod magadat.

Befektető

Összefoglaló
A Social Q App az az alkalmazás, amelyre a világnak szüksége van, és ezt TE is tudod.
A mai digitális térben történő információmegosztás egyszerűsége véletlenszerű személyazonosság lopásoknak,
hirdetéseken keresztül történő manipulációknak, személyes információ alapján történő diszkriminációnak,
kibermolesztálásnak, és számos más olyan problémának tesz ki minket, amelyek adatvédelmünk/magánéletünk
megsértéséből eredhetnek.
Mivel egy olyan korban élünk, ahol a hatalom irányít és cenzúrázza a felhasználókat, a személyazonosságukat, a
valós profiljukat bünteti, ezért a Social Q a megfelelő termék a megfelelő időben.
Továbbá mivel minden országban az élet minden területéről származó emberek úgy döntenek, hogy szeretnének
többet megtudni a kriptovaluták használatáról, soha nem volt nagyobb szükség egy olyan kripto-központú
közösségi hálózatra, amely a pénzszerzésre is összpontosít. A nyilvánosság kielégíthetetlen igénye a minőségi
Social hálózat iránt szinte “kiált”. Ez az igény kutatásaink alapján nőni fog, és az ilyen elkötelezett felhasználói bázis
értékét hatékonyan kezeli az általunk vizionált és megtervezett hálózat- és szolgáltatáspark.
A további kérdéseket szívesen megválaszoljuk Discord Ticket rendszerünkben, telefonos ügyfélszolgálatunkon
vagy a support@millionstarter.com-email címen.
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