Social
Egy mega app, több 100 millió felhasználó.
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1. Mi a S O C I AL Q?

Social Q az appok appja.
Bemutatjuk a legtrendibb social network appot,
amit az MST Token hajt.

Egy közösség, amit
az átlagemberek
irányítanak
Ilyen még nem volt. Most veletek együtt valóra váltjuk!
A token maga a Social Q nevű appunk meghajtó ereje: ez egy
decentralizált, prémium közösségi/ kapcsolatépítő hálózat,
amelyet az MST token tulajdonosok működtetnek. Itt egy
vállalatnak sem lesz beleszólása az oldal irányításába, nem
lesznek kizárt profilok vagy letiltott tartalmak.

WE ARE
FAMILY.
Az egyik mottónk „Mi egy család vagyunk”, mert összetartozunk,
Ti és Mi közösen vezéreljük az oldalt.
Ám a közösségi háló mellett a Social Q koncepcióját a Date és a
Meet funkció teszi teljesen egyedülállóvá. A Date funkció az app
társkereső felülete, ami a tervek szerint a Tinder és hasonló ismert
alkalmazások alternatíváját nyújtaná.
Az egyedileg erre a célra fejlesztett mesterséges intelligencia
rendszerünk nem ad majd teret a kamu vagy megtévesztő
felhasználóknak, akik más képével próbálnak ismerkedni.
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Mostantól lehetőséged lesz lokáció alapú
állapotjelzést közzétenni, és ily módon társat találni.
Befektetőként tudnunk kellett, hogy milyen igényeket
elégítsünk ki. Az elmúlt két évben tapasztalatot
gyűjtöttünk, a következő években pedig
rengeteg pénzt fogunk veletek együtt.
A Meet funkciót pedig azérthoztuk
létre, hogy segítsen a felhasználóknak
hasonló gondolkodású és érdeklődésű személyekkel kapcsolódni, akár
új üzleti és munkalehetőségeket
kialakítani.
Az app egyéb figyelemre méltó
szolgáltatásokat is nyújt: Phantom
chat, Kripto pénztárca, Exchange
funkció, Web3 böngésző, valamint
telefonbiztosítás is helyet kap majd
benne.
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.

Ahogy a platform növekszik, - és
bevételre tesz szert a reklámokból,
illetve a társkeresőn vásárolt
tagságokból - úgy az MST stakerek
is részesülnek ebből a bevételből. A
növekvő felhasználói bázis magasabb
reklámbevételeket eredményez, és
ezáltal az MST iránt egyre növekszik
majd a kereslet a hirdetők és a token
vásárlók körében.
A Társkereső fejlesztése 18 hónapja
zajlik, jelenleg egy teljesen
működőképes platform van a
tesztneten. A Millionstarter azt tervezi,
hogy a token értékesítés során
eladja az MST tokenek egy részét a
folyamatos fejlesztés finanszírozására
és a marketingtevékenységek
elindítására.

A SO CI A L Q FŐ B B JE L L E M ZŐ I

Q Pass

Nincs szükség soha többé jelszóra
Legújabb Q Pass fejlesztésünknek köszönhetően soha többé nem kell félned
az elfelejtett jelszótól és az ezzel járó bosszúságtól, mert te magad leszel az
algoritmus, vagyis a jelszó. Zseniális arcfelismerési és hanganalízisünknek
köszönhetően kiküszöböljük ezt a problémát.

Phantom Chat
A Social Q network / Dating / Meet alapeleme,
amelyet akár külön is használhat a felhasználó.
A Phantom Chat egy Blockchain-alapú megoldás, amely teljes biztonsággal
rendelkezik a hackelés, az online támadások, a pénzügyi csalások, valamint az
adatok és személyazonosság-lopások ellen. Erős titkosítási infrastruktúrával
és képességekkel láttuk el, amelyek támogatják a szöveges üzenetek, videó,
hang és fájlok továbbítását, valamint a fizetések és pénzeszközök biztonságos
átutalását a Blockchain használatával.
A Phantom chat teljes körű mobil megoldást és ökorendszert kínál a
felhasználók közötti bármilyen típusú kommunikációhoz. A Phantom chat
a szöveges üzenetek, audio- és videócsatornák biztonságos továbbításán,
valamint fájlok továbbításán kívül a következő funkciókat is biztosítja a
felhasználók számára:
1. A Phantom Chat egyaránt lehetővé teszi a személyes beszélgetéseket
és a csoportos megbeszéléseket. Bármikor törölhetők a csoportok
az alkalmazásból, és letilthatók egyes felhasználók, ha a felhasználó
aggodalmát fejezi ki a magánéletével és/vagy biztonságával kapcsolatban.

2. Mobil fizetések és pénzátutalások, amelyeket a Phantom Chat alkalmazáson
keresztül hajtanak végre.
3. A Phantom Chat úgy fejezi be a kriptovaluta befizetéseket és átutalásokat,
hogy kriptovaluta pénzeszközöket küld más felhasználóknak a velük
folytatott csevegés során vagy bármely más időpontban. Így a kifizetések
és a pénzátutalások globálisak, nagyon alacsony tranzakciós költségekkel
rendelkeznek bármely hazai vagy nemzetközi pénzátutalási szolgáltatáshoz
képest, ezenkívül szinte azonnal teljesülnek.

Önmegsemmisítő privát üzenetek
Amennyiben teljesen biztos akarsz lenni abban, hogy a fogadó félen
kívül senki más nem fogja olvasni az üzenetedet, úgy kiválaszthatod az
önmegsemmisítő opciót. Ebben az esetben az üzenet automatikusan
törlődik az összes készülékről egy beállított időtartam után, mindennemű
nyom nélkül.

Biztonságos képernyő
Az olyan üzenetkezelő alkalmazásokban, amelyek nem biztosítanak teljes
körű képernyő védelmet, az üzeneteket könnyen „le lehet hallgatni”, vagy akár
a felhasználó képernyőjének teljes tartalmát fel lehet fedni egy ellenséges
harmadik fél számára. A Phantom Chat teljesen biztonságos képernyőt kínál,
melynek tartalmát nem lehet lenyomozni.

Végpontok közti 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 használnak
a végpontok közötti adattitkosításhoz.

Üzenetben küldhető fizetős tartalmak
Nem kell különböző fájlmegosztási szervereket vagy egyéb pénzátutalási
szolgáltatókat használnod. Küldd el munkád gyümölcsét ügyfelednek,
ezután pedig ő, ha kifizette azonnal megkapja a fájlt, videót, képet.
Egyszerű fájl feltöltés és MST token ár beállítási lehetőség. Mindkét oldalt
biztosítja a Phantom Chat az esetleges csalások elkerülése érdekében.

Tárca és váltó
A Social Q tartalmaz egy integrált kripto-cserét, amelyen keresztül a
felhasználók cserélhetik a kriptovalutákat, tokeneket, illetve kereskedhetnek
velük. 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 kriptovaluta tőzsde zökkenőmentes megoldást kínál,
amely egyszerűsíti a felhasználók pénzügyi műveleteit, több mint 200
támogatott kriptovalutával.

Fake Pass
Abban az esetben, ha a Phantom chat vagy a Wallet funkcióknál kellemetlen
ismerősök, vagy akár ismeretlenek kényszerítenének, hogy mutasd meg a
beszélgetéseid előzményeit vagy tárcád egyenlegét, akkor egy külön erre a
célra létrehozott helytelen jelszóval előre beállított beszélgetési előzményeket
és pénztárca egyenleget mutathatsz fel nekik a saját biztonságod megőrzése
érdekében.

WEB 3.0 Böngésző
Használatával elérheted platformjainkat, valamint más tőzsdéket, piacokat,
mindezt névtelenül és lenyomozhatatlanul.

Q Protection
Az első készülékvédelem, amelyet akár kriptovalutával is megvásárolhatsz
az új vagy használt készülékedre egyaránt. Az iProtection és Q Protection
egybeolvad. Egy kattintással vásárolhatsz új vagy használt eszközödre
mobiltelefon biztosítást. Három éve egy újfajta telefonvédelmi szolgáltatást
vezettünk a piacra, ahol online néhány kattintással megköthető az új vagy
használt telefonra a készülékvédelmi szolgáltatás „biztosítás”. Többé nincs
szükség magyarázkodásra, nincs elutasítás emellett gyors ügyintézés is
társul hozzá.

2 . PR O B L É M A

Az internet világában számos embernek van oka arra, hogy elbújjon és ne
vállalja fel magát. Sőt, egyes felhasználók akár digitális szörnyetegekké is
válhatnak, akik zaklatnak másokat, becsületsértő hozzászólásokkal rontják
az adott közösségi oldal légkörét.

Jelenlegi közösségi platformok
fő problémái a következők:
Felhasználóként
Fényképekkel és névvel való
visszaélések, nem valódi
felhasználók, adathalász és
hacker felhasználók, kéretlen
hirdetések.
A közösségi oldal helyettünk
dönt a kockázatos vagy
felnőtt jellegű tartalmak
elutasításáról.
A közösségi média oldalakon
jelenleg hivatalos engedély
nélkül működő, akár
minősíthetetlen szolgáltatást
nyújtó cégek is elérhetők.
Nagyon sok esetben átlagos
felhasználóként hiteltelen
egyéni vállalkozókba vagy
cégekbe futunk bele,
ami az időnknek és a
pénztárcánknak egyaránt
kárt okoz.

Hirdetőként
Magas hirdetési költségek,
alacsony elérés mellett
Rossz minőségű célközönség
Bonyolult hirdetéskezelői
folyamat
Rossz mesterséges AI
amely alaptalanul tiltja a
hirdetéseket vagy tiltja a
hirdetéskezelői felhasználót

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

WA L L E T PR O B L É M ÁK

A kriptovaluta pénzváltók használata
időigényes és bonyolult.
Mi ezt leegyszerűsítjük nektek.
A kriptovaluta egy olyan dolog, amit vagy most, vagy 10 év múlva, de használni
fogsz. Minél előbb, annál jobb. A nehezen érthető felhasználói felület, valamint
a kriptovaluták világának megértési hiányosságai miatt nagyon sok ember
nem él ennek a lehetőségnek az előnyeivel. Mi azonban ezt egy szokásos
banki átutalásnál is egyszerűbbé tesszük, annak érdekében, hogy mindenki
egyenlő eséllyel aknázza ki a kriptoban rejlő lehetőségeket.
Természetesen mindenhol előfordulhatnak problémák, de a legnagyobb
hiba, amelyet egy egész világon üzemeltetett oldal elkövethet, hogy lassú és
nem eredményes supportot üzemeltet.
Még a legnagyobb biztonság garantálása mellett is wallet támadásokkal és
visszaélésekkel találkozhatunk a hétköznapok során. Nem minden esetben
kompatibilis swapolás. Rengeteg felesleges és nem 100%-ban biztonságos
jelszó tárolás.

3.

Social Q közösségi
kapcsolatépítő hálózat
Az elkövetkező években a Social Q célja, hogy az első számú közösségi
applikációjává váljon, miközben lehetőséget ad a felhasználóknak, hogy üzleti
kapcsolatokra tegyenek szert, állást vagy munkatársat találjanak, emellett
minőségi tartalmakat osszanak meg és olvassanak. Működtetése közben,
vagy azonnal reagálni tudjanak a kriptovaluták átváltási árfolyamának
változására. Ezért a kripto-tőzsde zökkenőmentes megoldást kínál, amely
egyszerűsíti a felhasználók pénzügyi műveleteit, támogatva több mint 200
kriptovalutát.

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.

Ellenőrzött felhasználók, valódi névvel,
egyedi felhasználónévvel.
Ellenőrzött vállalkozások
Mind a felhasználókat, mint a nálunk jelenlévő cégeket vagy vállalkozókat
egyaránt hitelesítjük a hivatalos céginformációs adatok megadása után.
Emellett fontos kiemelni, hogy a fogyasztók a vállalkozások számára értékelést
csak a vásárlás bizonyítása után adhatnak.

Okoshirdetések
Általunk meghatározott érdeklődési köröknek megfelelő tartalmak és
hirdetések. Azonosítást követően akár rejtett / felkavaró, befektetésekről
vagy felnőtteknek szóló tartalmak is elérhetőek.

Phantom chat funkciók
Opcionális anonim és publikus
használatot teszünk lehetővé.
Hang- és videóhívás, ajándék küldés, MST tokennel való fizetés, hangüzenet
küldés, ajándék küldés, fizetős tartalom (kép/videó) küldés, reakciók küldése,
Screenshot Block funkció, eltűnő üzenetek, amelyek a szerverről is törlődnek
a meghatározott időt követően.

Wallet funkciók
Univerzális SWAP funkció (a háttérben történik az átváltás )
Arcfelismerő és hangalapú AI bejelentkezéshez
Elkülönített virtuális Wallet egyszeri vásárlásokhoz
A Social Q leküzdi a korábban említett problémákat, egy prémium
decentralizált közösség által vezérelt platformmal, ahol mindent megtalálsz
egy helyen. Minőségi embereket, új projekteket fedezhetsz fel kiváló
minőségű tartalom, hírek és hirdetések révén.
Elérhetővé teszi mindenki számára a kriptovaluták megértését és
használatát, továbbá segít nyomon követni a bevételeinket, kiadásainkat,
amelyre a legtöbb bank szándékosan nem fordít kellő figyelmet, ezzel elérve
a túlköltekezésünket.
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2018
Q1
• Megszületik a társkereső ötlete
• Az álmunk, hogy a minőségi társkeresőt alkossunk több szegmensben
• Valódi és minőségi felhasználóknak nyújtsunk társkeresési lehetőséget

Q2
• A fejlesztése elindul
• A társkereső beta verzió elkészül
• 5.000 regisztrált felhasználó

2019
Q2
• A társkereső 1.0 verzió elkészül
• Elérjük, a mérföldkőnek számító 10.000-es felhasználó számot

Q4
• A Millionstarter ötletének megszületése
• Cégalapítás
• Jogi háttér kialakítása

2020
Q1
• Befektetők bevonása
• 43 kisbefektetőnek köszönhetően 115,000,00 dollár jött össze
• Elkezdtük tovább fejleszteni a Milliomosok társkeresőt

2021
Q1

Q2

• Elindult az új társkeresőnk
• Megújult társkereső rendszer
• Berobbanás a médiában
• Televíziós megjelenések

• Az MST token és a Social Q megszületése
• Token platform + web megalkotása
• Megkezdjük az ICO (elsődleges token
kibocsátás) tervezését
• MST token létrehozása

Q3

Q4

• Ismeretségi körben
megkezdjük a tokenek privát
értékesítését
• Csapatunk létszámát bővítjük
• Berobbanás a Médiában
• Nemzetközi szintű marketing
kampány
• Új nemzetközi csapattagok
• Pr megjelenések

• Társulás nemzetközi partnerekkel
• További fejlesztések elkezdése
• Óriási kripto influencer kampány
veszi kezdetét
• Bemutatjuk a teljes Social Q
Design tervét
• Listázásra kerül a PancakeSwap-on
(decentralizált tőzsde felület)
• Óriási nyereményjáték (meglepetés)

2022
terveink

25 főre
bővül az MST
csapata

Elérhetővé
válik a Q
pénztárcánk

Elérhetővé
válik a
Q Date / Meet

Social Q
Web felület
előregiszráció

Bemutatjuk
a Social Q
Protection

Forgalomba
kerül a
Phantom chat

Bemutatkozik
a Social Q
hálózat test
verziója

Elkészülünk a
teljes Social Q
app-al.

A Social Q szinte minden csoportot megcéloz a közösségi és kapcsolatépítési
vonalon, illetve a kriptovaluta és a blokklánc szegmensben, ideértve:
Társkeresők / Álláskeresők / Influencerek / Online üzleti kapcsolatépítők
Befektetők / Cégvezetők / Vállalkozók / Kriptovaluta megszállottak
Kereskedők / Fejlesztők / Pedagógusok, ezenkívül pedig mindenki mást
is, aki egy prémium hálózat részévé szeretne válni.

Háromféle Social Q
felhasználó létezik
1.

A fogyasztók azért jönnek a platformra, hogy érdeklődésükre szabott speciális
tartalmak által szórakozzanak, tanuljanak, társat találjanak vagy kapcsolatba
lépjenek és kommunikáljanak hasonló gondolkodású emberekkel. Továbbá
igénybe vegyék az alkalmazásunk széles körű szolgáltatásait, miközben
bevételt szereznek az MST tokenek birtoklásából.

2.

Az alkotók tartalmat készítenek a fogyasztók számára rövid formájú szövegek,
hosszú formájú blogbejegyzések, fényképek vagy videók formájában. Az
alkotók azért keresik fel a Social Q-t, hogy lehetőséget kapjanak tartalmuk és
szolgáltatásaik által bevételszerzésre egyetlen, és a célközönségükkel azonos
platformon. Emellett társadalmi érvényesítést is kérnek a fogyasztók reakciói,
megjegyzései és megosztásai által, amely pedig segíti őket a szponzorok,
illetve a márka nagyköveteinek biztosításában.

3.

A hirdetők azért jönnek a Social Q-ba, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat a
fogyasztók és az alkotók felé népszerűsítsék. A hirdetők akkor csatlakoznak a
platformhoz, ha lesz felhasználói bázisuk, amelyre építhetnek. Ennek elérése
érdekében marketing tevékenységeink a fogyasztók és alkotók elérésére
összpontosítanak.

A teljes Social Q App ökorendszert egy natív digitális eszköz hajtja: a
Millionstarter Token (MST). A Millionstarter Token egy Binance Smart
Chain-alapú (BEP-20) deflációs, igazságos módon kibocsátott és teljesen
transzparens digitális valuta. Az MST egy többfunkciós token, amelynek több
haszna lesz a Social Q app-ban. Ezek az alábbiak:

Fizetőeszköz
Az MST az egyetlen elfogadott valuta, amellyel NFT tokeneket, reklámokat,
szolgáltatásokat és társkereső tagságot vásárolhatsz a Social Q appban.

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

MST TOKEN ELŐNYEI
Token lekötési bónusz
(Staking)
Részesülj a bevételek egy részéből. A Millionstarter minden hónapban a teljes
bevétel 10% -át fogja szétosztani az MST stakerek között.
A Millionstarter lehetőséget fog adni arra is, hogy holderei/tartói stakelhessék
tokenjeiket, vagyis a felhasználó passzív jövedelemhez juthat ezáltal,
míg 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 vagyontárgyát.

Millionstarter staking és előnyei:
A staking a kriptovaluta világában egy előnyös módja a passzív
jövedelemszerzésnek. Lehetőséget ad arra, hogy a befektetők tokenjeiket
egy ún. “pool”-ba rakva tárolják, és erre jutalmat kapjanak, mindezt
energiatakarékosabban, mint a hagyományos kriptovaluta bányászás.
A főbb előnyei a stakelésnek:
Nincs szükség hardverre
• 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 legyen a specifikus token/
kriptovaluta egy bizonyos időintervallumon keresztül, hogy megkapja jutalmát.

Passzív jövedelem
•

A felhasználók jövedelemre tehetnek szert stakelésen keresztül, név szerint a

stakelésből származó jutalomból.

ÖKO-barát
• Hatalmas előnye a stakelésnek, hogy a bányászattal ellentétben nem igényel magas
energiaforrást.

Magasan védett
• Egy magasan védett és biztonságos platformot biztosít smart contractokon keresztül.

Visszavásárlási
program
Cégünk a működési nyereség 5%-ból token visszavásárlási programot indít,
a token értékének növelése érdekében. Ez a társkeresőn vásárolt tagságok,
kiemelések és a hirdetésekből befolyt nyereségből történik.

Közösségi kormányzás
Az MST token birtokosai, stakelői, akik minimum 5.000 MST tokent lekötnek
szavazati jogot gyakorolhatnak a Social Q ökoszisztéma kulcsfontosságú
elemeire, például a Social Q platform új funkcióira vagy kérdéses tartalmak
eltávolítására vonatkozóan.

Tokenomics

(Token befektetési modell)
• Befektetők tervezték befektetők részére
• Növekedésre tervezve
• A Social Q a jövőre is gondol és rugalmasan alkalmazkodik a közösségi
média, a hírnév és a szórakoztatás folyamatosan változó világához.
• Az általunk kitalált modell, felkavarja az állóvizet és lehetővé teszi, hogy a
közösségi tér soha nem látott módon fejlődjön

Token Allocation
8%

3%

Liquidity

Pre-Sale

15%

Team

30%

Public sale

15%

Development

5%

Reserve

2%

Private sale

22%

Marketing

• Tartalék: 5,0% • Csapat & Tanácsadók: 15,0% • Likviditás: 8,0%
• Fejlesztés: 15,0% • Elővásárlás: 3,0% • Árverés: 30,0%
• Privát értékesítés: 2% • Marketing & Alkotók: 22,0%

MST bevételmegosztó
program
A Social Q célja, hogy az első számú társadalmi közösséggé váljon
mindenki számára, aki szeretne véget vetni a kamu felhasználók okozta
kellemetlenségeknek, valamint érdeklődik a blokklánccal és kriptovalutákkal
kapcsolatos tartalmak, illetve a pénzkeresés iránt. Ezért a platform a
bevételmegosztási modellt használja ösztönzőként. A hirdetési bevételek
15%-a azon felhasználók között kerül elosztásra, akik az MST tokenjeiket a
MST Revenue Share részlegébe teszik.
A Social Q marketingje és a modellje közvetlenül a platformra tereli a
felhasználókat annak érdekében, hogy bőséges hozamot szerezhessenek az
MST stakerek.
A Social Q virágzó felhasználói bázisa vonzza 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 TALÁLHATÓAK:
Regisztrált
felhasználó

Előfizetők
havi költése

Előfizetett
felhasználó

Éves
Bevétel

100.000

$ 150,000

10,000

$ 1,800,000

500.000

$ 750,000

50,000

$ 9,000,000

1.000.000

$ 1,500,000

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, hogy a felhasználói számok növekedésével
a tagság vásárlások száma is exponenciálisán növekszik. A fenti táblázatban egy felhasználó
éves költése látható.

AZ ALÁBBIAKBAN A FELHASZNÁLÓI LÉTSZÁM ÉS HIRDETŐI SZÁMOKON
ALAPULÓ BEVÉTELI ELŐREJELZÉSEK TALÁLHATÓAK:
Felhasználó
létszám a
Social Q
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 magas 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.
A növekvő felhasználói szám, és ezáltal az egyre több hirdetési bevétel is növeli az MST tartók
számára idővel fizetett díjakat. Ez megnöveli az MST iránti keresletet azoknál a hirdetőknél,
akiknek a MST-t kell használniuk a hirdetések vásárlásához, valamint növekvő keresletre
számíthatunk azoktól a tőzsdézőktől is, 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), az alul található táblázat mutatja az MST token várható árát. (Ez a
számítás nem veszi figyelembe az olyan különböző tényezőket, mint például: hirdetők, akik
versengeni fognak a stakerekkel egy állandóan csökkenő készlet után, mivel 5%-a az MST
tokeneknek, amiket hirdetésre költenek elégetésre kerülnek.)

Felhasználó
bázis

Havi
bevétel

Éves
bevétel

Lekötött
token db

MST token
ár (Várható)

100.000

$ 237.500

$ 2.850.000

60.000.000

$ 0,13

1.000.000

$ 2.833.333

$ 34.000.000

96.000.000

$ 1,01

10.000.000

$ 40.000.000

$.480.000.000

144.000.000

$ 8,10

MST token elégetés
A hirdetésekre költött összes MST 5%-át elégetjük. Ezzel az eljárással az
összes hirdetési kiadás 5%-a közvetlenül megosztásra kerül az összes MST
tulajdonossal, mivel az elégetett tokenek értéke azonnal és arányosan
újraelosztásra kerül az összes fennmaradó MST tokenhez. A token égetés
azt jelenti, hogy a hirdetők és a stakerek folyamatosan versenyeznek
egymással a folyamatosan csökkenő MST kínálatért. Az alábbi táblázat
az égési arányt mutatja különböző MST token árakon és különböző havi
hirdetési kiadásoknál.

MST
token ár

Havi hirdetési
költés (MST)

Havi elégetett
token (MST)

$ 0,08

$ 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)

100,000 MST

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

1,000,000 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

$ 0,20

$ 1,00

Renátó Bándli

Alapító, Felsővezető & Üzleti fejlesztő

Adam Holl

Társalapító, Vezető menedzser

Áron Tamás

Marketing stratégiai vezető

Zoltán Vigh
Üzleti tanácsadó

Tamás László
Vezető fejlesztő

Donát Soós
Fejlesztő

András Markos

Nemzetközi kapcsolattartó menedzser

Olivér Szabó
Üzleti elemző

Kapoor Naveen
Blocklánc szakértő

8 . K I K NE K A JÁNL JU K?

Háromféle MST token vásárló létezik
1. Befektető „A profit miatt vásárol”
2. Hirdető „A jövőbeni hirdetés miatt vásárolja meg a tokent”
3. Elnöki tag „Motivációja az oldal irányításában részt venni”

Befektető:
Azoknak érdemes MST tokent vásárolni befektetési céllal, akik hosszú távon
gondolkodnak, hiszen az extra magas megtérülés ilyen időtávban fog
megmutatkozni.

Hirdető:
Ha vállalkozó, esetleg cégtulajdonos vagy, akkor érdemes minél előbb a
legjobb áron hozzájutnod az MST tokenhez, mivel így kevesebb pénzből
többet fogsz tudni hirdetni a Social Q app-ban.

Elnöki tag:
Ha szeretnél a „Családunk része lenni” és velünk együtt közösen
vezérelni a Social Q-t, akkor a vásárlásoddal az elnöki bizottság tagjává
avathatod magadat.

9. Ö SS ZE FO G L ALÓ

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, kiber molesztálásnak, szűrő buborékoknak, és
számos más olyan problémának tesz ki minket, amelyek felmerülhetnek
adatvédelmünk/magánéletünk megsértéséből eredően.
Mivel egy olyan korban élünk, ahol a hatalom irányít és gyakorolja a
cenzúrát a felhasználók pedig személyazonosságukat valós profiljukat
elrejtik, ezért a Social Q a megfelelő termék a megfelelő időben.
Továbbá mivel minden országban az élet valamennyi területéről származó
emberek úgy döntenek, hogy szeretnének többet megtudni
a kriptográfia használatáról, soha nem volt nagyobb szükség egy olyan
kripto-központú közösségi hálózatra, amely a pénzszerzésre is összpontosít.
Mivel a hamis felhasználók, cenzúra és a kriptográfia minden idők
legnagyobb bikafuttatását élvezik, a nyilvánosság igénye
a minőségi közösségi hálózatra és kapcsolatra, valamint az
információra kielégíthetetlen.
A jövőben ez csak tovább fog nőni, és az ilyen elkötelezett felhasználói bázis
értékét hatékonyan rögzíti az MST token.

