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Introdução:
Hoje, podemos ver muitos projetos interessantes no
mercado, mas uma pequena porcentagem deles é
bem-sucedida. Por que isso está acontecendo?
Acreditamos que os tokens devem representar mais do
que apenas um projeto. Portanto, dividimos nosso
projeto em 3 fases.
A primeira fase será o lançamento da exchange de
Criptomoedas. Isso permite que os Tokens sejam lucrativos.
40% da renda da exchange será dividida entre os
detentores dos tokens.
A segunda fase será fornecer a plataforma Social
Media, onde as Pessoas poderão adquirir:
•
•
•
•
•

Curtir
Comentários
Compartilhamentos
Seguidores
Etc.

Sobre plataformas como o Facebook, Instagram, Twitter. Os
pagamentos serão implementados com a ajuda do nosso
Token Deorum. As pessoas que quiserem ganhar Tokens
executarão o pedido. A segunda fase fará com que os
Tokens se tornem úteis.
A terceira fase é a transição para a "Mainnet". Esta será
uma Criptomoeda anônima na qual queremos
implementar um novo algoritmo de dificuldade. O
algoritmo irá regular o fornecimento de novas moedas
com base no preço. Em um esforço para estabilizar o
preço, o número de moedas no circuito pode ser maior ou
menor
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Exchange de Criptomoedas
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Sobre
Queremos criar uma exchange de criptomoedas segura
na qual cada portador do token terá uma parcela. Você
poderá votar pela introdução de novas moedas e terá um
impacto na atividade geral do Deorum. 40% dos lucros da
exchange serão divididos entre os detentores dos tokens.

Nossa exchange funcionará com pares para BTC, USDT,
ETH e DEO. No início, começamos a negociar com as
seguintes moedas:
•
•
•
•
•

Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
Litecoin

E então:
•
•
•
•
•
•

NEO
Stellar
Cardano
Monero
EOS
Dash
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A maioria das exchanges disponíveis no mercado não
possui liquidez e garantia de fundos adequada. Muitas
vezes enfrentam problemas de roubo de fundos dos
usuários. Nós não permitiremos isso.

Para fundos recolhidos forneceremos liquidez e uma
equipe apropriada de pessoas. Vamos investir em
marketing e construção de marca. Usaremos alguns dos
fundos para garantir 100% de segurança da Exchange.

Sistematicamente para a nossa plataforma, vamos
introduzir muitas facilidades, tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alavancagem
Trollbox
Jogos por tokens
Aplicativo móvel
Novos pares de moedas
Loteria
Extenso sistema de afiliados
E muito mais.
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Características:
Segurança:
A característica mais importante das exchanges hoje em
dia é a segurança dos fundos dos nossos usuários. De
tempos em tempos, ouvimos sobre o roubo de fundos. Isso
é inaceitável e, por este motivo, queremos criar um
departamento especial responsável pela segurança.

Suporte multi-idioma:
Apoiaremos o inglês, o espanhol, o alemão e o russo em
todas as interfaces de usuário. Mais idiomas serão
adicionados ao longo do tempo.

Baixas taxas:
A Deorum inicialmente cobrará uma taxa fixa de 0,25% por
negociação.

Sistema extensivo de afiliados:
Você receberá até 40% das comissões retiradas do
trade de usuários cadastrados através de seu link de
referência.

Escalabilidade:
Estaremos prontos para aumentar nossos negócios.
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Detentores de
Tokens

Exchange

Traders

Investidores

O diagrama acima mostra o fluxo de fundos na exchange de
criptomoedas.

Distribuição de Lucros
Quando o volume médio diário exceder US$ 5.000.000,
então 40% dos lucros da exchange serão divididos
entre os detentores do token. O lucro será pago a
cada dois meses por um contrato inteligente na rede
do Ethereum.
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Depois de exceder o volume médio diário de US$ 5.000.000,
o ROI após 1 ano será de 33% *. Cem por cento de retorno
do investimento será alcançado quando o volume médio
diário for de ao menos US$ 15.000.000.

Volume

ROI por ano*

$5 000 000

33%

$15 000 000

100%

$20 000 000

133%

$30 000 000

200%

* Os valores indicados são valores aproximados e podem diferir ligeiramente do estado real
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PLATAFORMA DE MARKETING
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SOBRE

Na plataforma, todos poderão comprar de outros
usuários o serviço como, seguidores, comentários no
Facebook, Tweeter, Instagram etc.
As pessoas definirão o preço para o serviço. Existem
plataformas semelhantes no mercado, mas os preços são
impostos antecipadamente. Todos que executarem ordens
(por exemplo, curtidas) ganharão tokens.
Para empresas iniciantes que não possuam grande
capital, é difícil realizar uma campanha que aumente o
reconhecimento da marca.
Nossa plataforma ajudará as pessoas a facilmente
realizar campanhas publicitárias baratas em mídias
sociais.

Vantagens da plataforma:
•
•
•
•

A campanha de marketing mais barata na web
Ganho através da execução de ordens
Preço de mercado livre
Maior demanda por tokens
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FUNCIONALIDADE DO TOKEN

Exchange

Plataforma de
Mídia Social

Pessoas que executam
os serviços

Pessoas que encomendam
serviços

O diagrama acima mostra a direção do fluxo dos tokens.
As pessoas que quiserem encomendar um serviço na
plataforma de mídia social terão que comprar tokens na
exchange de criptomoedas. E depois pagar ao
contratado pelo serviço.
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MAINNET
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Sobre
No quarto trimestre de 2019, todo dono de tokens
receberão novas moedas na proporção de 1:1.
Os lucros da exchange de criptomoedas continuarão a ser
compartilhados entre os detentores de tokens.
A Deorum será uma moeda descentralizada PoS (Proof of
Stake). Vamos implementar um algoritmo que irá ajustar a
dificuldade de receber novas moedas ao preço atual.
Inflação e deflação serão possíveis.
É provável que o número de moedas no circuito diminua.
Os mecanismos naturais do mercado não permitirão uma
queda acentuada dos preços. As moedas serão
queimadas através de comissões da transação.
A Deorum também será resistente a qualquer
manipulação de preços (por exemplo, pump artificial de
moedas). Quando o preço tender a subir rapidamente,
o algoritmo aumentará o lucro para "Staking".
Isso funcionará da mesma forma que as taxas de juros que
regem a oferta monetária, mantendo um curso estável. A
diferença é que quem tiver mais de 15.000 DEO poderá
receber novas moedas.
No diagrama abaixo, podemos observar que o preço irá
coincidir com o preço do equilíbrio de mercado. Este ciclo
será possível com a ajuda do nosso algoritmo.
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Equilíbrio Econômico

Uma documentação técnica mais detalhada será
atualizada gradualmente.
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CONCLUSÃO
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A intenção do projeto Deorum é criar uma moeda
baseada na rentabilidade, valência e usabilidade.
Acreditamos que, uma vez que todas as fases estejam
concluídas, a moeda será capaz de trazer valor real - não
apenas especulativo.
Faremos o nosso melhor para fazer com que os
investidores que confiaram em nós ganhem o máximo
possível. Os detentores de tokens decidirão de que
maneira o projeto crescerá.
A primeira fase será financiada pelos fundos arrecadados
durante a ICO. A segunda e a terceira fase serão
financiadas pelos ganhos obtidos pela exchange de
criptomoedas.

Em nossa opinião, o projeto tem o nível mais baixo de
risco de investimento. O preço não resultará da
natureza especulativa das criptomoedas, mas será
estritamente correlacionado com o lucro gerado.
A Deorum não é apenas uma criptomoeda valiosa, mas
também uma ótima plataforma de marketing, graças à
qual as pessoas que estão iniciando seus negócios
poderão ter sucesso com mais facilidade.

Após a conclusão bem-sucedida das três fases,
implementaremos as próximas fases que a
comunidade e os proprietários dos tokens escolherão.
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CROWDSALE
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Nome do Token

Deorum (DEO)

Tipo

ERC-20

Supply Total*

25.000 000 DEO

Supply Distribuído*

15.000 000 DEO

Preço na ICO

1DEO = 0,0005 ETH

Preço na Pré-ICO

1DEO = 0,00025 ETH
50% de Desconto

Compra Mínima

0.2 ETH

Compra Máxima

Sem Limite

Pagamento

Ethereum

Hard Cap

5.625 ETH

Soft Cap

800 ETH
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Pré-ICO:
2.500.0000 DEO estarão disponíveis com 50% de desconto: 1 DEO =
0,00025 ETH. Durará por até 6 semanas.

ICO:
10.000.000 DEO estarão disponíveis a 1 DEO = 0,0005 ETH. A
vendada durará por até 8 semanas.

Programa de Recompensas:
Queremos dedicar 2.500.000 DEO à Campanhas de Recompensa.
Os fundos serão alocados para as campanhas da seguinte
maneira:
Telegram(4%)
Campanha do Facebook (13%)
Campanha do Twitter(13%)
Campanha do Youtube (2%)
Campanha do BitcoinTalk (2%)
Campanha de Conteúdo (10%)
Tradução (1%)
Referência(5%)
Airdrop (50%)
A documentação completa das regras e como participar da
campanha podem ser encontradas aqui.
** este é o valor máximo. O supply de tokens pode mudar. Por exemplo, se
vendermos 10.000.000 de tokens, o número máximo de tokens será de
20.000.000. Isso é para manter as proporções de distribuição.
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Distribuição:

Fundação
7.500.000
30%

ICO
10.000.000
40%
Fundadores
2.500.000
10%
Recompensas
2.500.000
10%

PRÉ-ICO
2.500.000
10%
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Utilização dos Fundos:
Rápido Desenvolvimento:
Após a venda bem sucedida de tokens, 50% dos fundos serão
utilizados para o rápido desenvolvimento da exchange de
criptomoedas Deorum. Graças a essas medidas, a ela não terá um
problema de liquidez.

Marketing
Uma campanha de marketing será realizada para 35% dos
fundos. O projeto começará a ser reconhecido, atrairá multidões
de usuários e ajudará a criar uma comunidade forte.

Capital Humano
Os melhores projetos precisam das melhores pessoas.
Acreditamos que o capital humano é o mais importante e o mais
valioso, por isso usaremos 10% dos fundos para treinar e encontrar
os melhores programadores e economistas.

Segurança
Queremos que os usuários que usam nossa plataforma não
precisem se preocupar com seus recursos. A segurança é a coisa
mais importante, por isso vamos usar 5% dos fundos para fornecer
a mais alta segurança.

21

Deorum.io
•••

Porcentagem dos Fundos
50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Desenvolvimento

Marketing
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ROADMAP
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Conceito do Deorum
O nascimento da idéia de criar um projeto que será
apoiado em três pilares: valência, rentabilidade e
usabilidade.

Lançamento do site
A primeira versão do site foi apresentada.

Lançamento do Whitepaper
Publicamos a versão preliminar de nosso Whitepaper,
descrevemos as suposições de três fases do projeto e
descrevemos nossa visão em detalhes.

Início da PRÉ-Venda
A pré-venda de tokens começará com um
desconto de 50%. Mais informações sobre este
assunto podem ser encontradas aqui.

Início da ICO
A venda de tokens começará e durará 8 semanas.

Lançamento da exchange de criptomoedas
A exchange de criptomoedas Deorum será lançada nesse
dia. Para detalhes e lista de moedas disponíveis, leia mais
aqui.
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Plataforma de Marketing
Vamos lançar a primeira versão da plataforma de
marketing. Você pode ler mais sobre isso aqui.

Mainent da Deorum
Vamos lançar nossa própria mainnet. Todos os que
possuem tokens Deorum receberão moedas. Leia mais
sobre a "Mainnet" aqui.
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EQUIPE
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Krzysztof Szur

Pawel Stodolny

CEO & FUNDADOR

CTO & CO-FUNDADOR

Nela Lukasik

Marcin Wozniak

GERENTE DE RP

D E S E N V. F U L L S T A C K
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Michal Adamek

Piotr N.

D E S E N V. B A C K E N D

D E S E N V. B L O C K C H A I N

+4 funcionários
remotos
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AVISO
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Transferindo Ethereum (ETH) para o Sistema de Contratos Inteligentes e o
Sistema de Contratos Inteligentes criando Tokens Deorum (DEO) O
Usuário entende e aceita que o usuário faz uma contribuição para um
Sistema de Contratos inteligentes para o desenvolvimento do Projeto
Deorum, conforme descrito no "Whitepaper”. As informações contidas
no Whitepaper e no site são apenas de natureza descritiva, não são
vinculativas.
Transferindo Ethereum para o Contrato Inteligente e criando DEORUM, o
Usuário representa e garante que:
o Usuário tem um profundo conhecimento da funcionalidade, uso,
armazenamento, mecanismos de transmissão e complexidades
associadas a tokens criptográficos, como o Bitcoin (BTC) e Ethereum
(ETH), e sistemas de software baseados em blockchain;
o Usuário revisou cuidadosamente o código do Sistema Inteligente de
Contratos localizado na blockchain do Ethereum, nos endereços
estabelecidos no parágrafo 3 e compreende e aceita integralmente as
funções nele implementadas;
o usuário tem permissão legal para transferir ETHEREUM para o Sistema de
Contratos Inteligentes, criar e obter Deorum na jurisdição do usuário;
o Usuário está legalmente autorizado a receber software e contribuir
para o Sistema de Contratos Inteligentes e para o desenvolvimento do
Projeto Deorum;
o usuário tem idade suficiente para criar e obter legalmente Deorum;
o usuário assumirá total responsabilidade por quaisquer restrições
e riscos associados à criação do Deorum pelo Sistema de
Contratos Inteligentes, conforme estabelecido abaixo;
o usuário não está enviando Ethereum para o Sistema de Contratos
Inteligentes para obter DEORUM para fins de investimento especulativo;
o usuário não está obtendo ou usando Deorum para fins ilegais;
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o usuário está adquirindo a funcionalidade do Deorum emitida pelo
Sistema de Contratos Inteligentes principalmente para apoiar o
desenvolvimento, teste, implantação e operação do Projeto
Deorum, sabendo dos riscos comerciais associados ao mesmo;
o Usuário renuncia ao direito de participar de uma ação coletiva
ou de uma arbitragem ampla contra qualquer entidade ou
indivíduo envolvido com a criação da Deorum;
o Usuário entende que a criação da Deorum não envolve a
compra de ações ou qualquer equivalente em qualquer empresa
pública ou privada existente ou futura, corporação ou outra
entidade em qualquer jurisdição;
o Usuário entende que a transferência de Ethereum para o
Sistema de Contratos Inteligentes, a criação da Deorum e o
desenvolvimento do Projeto Deorum acarreta em riscos
financeiros, regulatórios e de reputação significativos, conforme
estabelecido nos Termos;
o Usuário compreende e aceita expressamente que não existe
qualquer garantia na Deorum, no Sistema de Contratos Inteligentes
e/ou no sucesso do Projeto Deorum, expresso ou implícito, na
medida permitida por lei, e que o Sistema de Contratos Inteligentes
é utilizado e os tokens Deorum são criados e obtidos a risco
exclusivo do Usuário "como é" e "em desenvolvimento" e sem, na
medida do permitido por lei, quaisquer garantias de qualquer tipo,
incluindo, mas não limitado a, garantias de título ou garantias
implícitas, comercialização ou adequação a uma finalidade
específica;
Os dados fornecidos sobre os possíveis lucros são para fins ilustrativos
e não garantem o retorno sobre o investimento.
Reservamo-nos o direito de fazer alterações neste documento sem
aviso prévio, especialmente:
• mudanças na descrição do projeto
• mudanças no road map
• mudança na data da ICO
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Riscos
O Usuário compreende e aceita os riscos relacionados com a
transferência de ETHEREUM para o Sistema de Contratos
Inteligentes e a criação de Deorum como exemplar definido
acima e a seguir. Em particular, mas não concluindo, o Usuário
entende os riscos inerentes listados a seguir:
Risco de fraquezas de software: O usuário entende e aceita que o
conceito de Sistema de Contratos Inteligentes, a plataforma de
software e aplicativo de software subjacente (ou seja, a blockchain
do Ethereum) ainda está em estágio inicial de desenvolvimento e
não comprovado, porque não há garantia de que o processo de
criação da Deorum será ininterrupto ou isento de erros e porque
existe um risco inerente de o software poder conter fragilidades,
vulnerabilidades ou erros, causando, entre outras coisas, a perda
total de Ethereum ou Deorum.
Risco regulatório: O usuário entende e aceita que a tecnologia
blockchain permite novas formas de interação e que é possível que
certas jurisdições apliquem regulamentações existentes ou que
introduzam novas, endereçadas a aplicações baseadas na
tecnologia blockchain, que podem ser contrárias à configuração
atual do Sistema de Contratos Inteligentes e que podem, entre
outras coisas, resultar em modificações substanciais do Sistema de
Contratos Inteligentes e/ou do Projeto DEORUM, incluindo a sua
rescisão e a perda de Deorum para o Usuário.
Risco de abandono/falta de sucesso: O Usuário entende e aceita
que a criação do Deorum e o desenvolvimento do Projeto Deorum
podem ser abandonados por uma série de razões, incluindo a falta
de interesse do público, falta de financiamento, falta de sucesso ou
perspectivas (por exemplo, causados por projetos concorrentes). O
Usuário, portanto, entende que não há garantia de que, mesmo
que o Projeto Deorum seja parcialmente ou totalmente
desenvolvido e lançado, o Usuário receberá quaisquer benefícios
através do Deorum por ele detido.
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Risco de perda de private key: o Deorum só pode ser acessado
usando uma carteira Ethereum com uma combinação de
informações da conta do usuário (endereço), private key e senha. A
private key (chave privada) é criptografada com uma senha. O
Usuário entende e aceita que, se o seu arquivo de private key ou
senha, respectivamente, se perder ou for roubado, o Deorum obtido
associado à conta do Usuário (endereço) ou senha será
irrecuperável e será permanentemente perdido.
Risco de roubo: O Usuário entende e aceita que o conceito de
Sistema de Contratos Inteligentes, a plataforma de software e o
aplicativo subjacente (ou seja, a blockchain do Ethereum) podem
ser expostos a ataques de hackers ou outros indivíduos que
poderiam resultar em roubo ou perda de Deorum ou Ethereum,
impactando a capacidade de desenvolver o Projeto Deorum.
O usuário entende e aceita que a rede de mineradores estará, em
última instância, no controle do Sistema de Contratos Inteligentes. O
Usuário entende que a maioria desses mineradores poderia
concordar em qualquer momento em fazer alterações no Sistema
oficial de Contratos Inteligentes e executar a nova versão do
mesmo. Tal cenário poderia levar a Deorum a perder valor
intrínseco.
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