wh i t e pa pe r

Bez względu na to czy technologia blockchain to
twoja codzienność czy też dopiero zaczynasz się tym
interesować, masz niepowtarzalną okazję stać się częścią
rewolucji rynku sprzedaży w sieci.

Z drugiej strony rok 2020 był również rokiem bitcoina. Nie można przecież
obojętnie przejść obok faktu, iż kurs bitcoina wzrósł w ciągu minionego
roku o ponad 300%* i stale rośnie. Kolejne oficjalne instytucje płatnicze
(PayPal, Visa, Mastercard) oraz banki i firmy ubezpieczeniowe przekonują
się stopniowo do technologii blockchain. To jednak dopiero początek
rewolucji w technologii rozliczeń online.
Projekt paybtc.io jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany w świecie
handlu online oraz odpowiedzią na wzrost popularności kryptowalut.
Nie przegap tej szansy. Stań się częścią tych przemian.
Miej w tym swój udział. Zarabiaj na tym!

*dane na dzień 07/01/2021 za ostatnie 365 dni, linki:
https://www.money.pl/pieniadze/bitcoin/bitbay,BTCBBPLN,PLN.html
https://bitcoin.pl/kurs-bitcoin/ oraz https://e-kursy-walut.pl/kurs-bitcoin

I N TR O

Ostatni rok uświadomił wszystkim jak szybko zmienia się nasze
otoczenie. Miliony ludzi na całym świecie zmieniło swoje przyzwyczajenia
i zwiększyło swój udział w zakupach online. Ograniczona mobilność
uświadomiła nam wszystkim jak istotne są nowe technologie
umożliwiające nam zaspokajanie codziennych potrzeb. Sklepy oparte
wyłącznie na punktach stacjonarnych poniosły ogromne straty. Natomiast
podmioty mające zaplecze w sprzedaży przez internet osiągnęły
rekordowe zyski.

Przyszłość rozpoczyna się dziś!

Możesz też w każdej chwili je sprzedać na giełdzie kryptowalutowej.
Zapoznaj się z naszą Białą Księgą i w kilka minut zostań inwestorem
na rynku kryptowalut. Zapraszamy!

Tomasz Palka, CEO paybtc.io

Sebastian Chrząszcz, COO paybtc.io

Inwestuj tu -> www.mosaico.ai/paybtc

Min. poziom inwestycji: 100 PLN

I N TR O

W bardzo prosty sposób możesz nabyć tokeny PAYB i czerpać z nich
dochód pasywny przez cały czas trwania projektu, począwszy od dnia
listowania PAYB na giełdzie.
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Projekt paybtc.io to suma doświadczeń marketplace
beegoz.com, którego powstanie było odpowiedzią
na rosnące zainteresowanie inwestycjami w dobra
luksusowe.

Historia

Wprowadzenie możliwości płatności kryptowalutami było wyjściem
naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Po pewnym czasie klienci
sami zaczęli wysyłać linki do konkretnych produktów z zapytaniem, czy
możemy je wprowadzić do naszej oferty. Rosnąca ilość zapytań o możliwość
zakupów, przy płatności kryptowalutami innych produktów niż oferowane
na beegoz.com, uświadomiła nam, że nie jesteśmy w stanie
implementować wystarczająco dynamicznie kolejnych grup produktów.
W końcu to sam klient wie najlepiej co chce kupić w danej chwili.
I niekoniecznie są to dobra luksusowe.
Nasi klienci chcieli mieć możliwość dokonywania zakupu za kryptowaluty
dowolnego produktu, w jednym miejscu, bez konieczności przeszukiwania
całego internetu.
W ponad 99% przypadków tego produktu nie dało się nigdzie kupić
bezpośrednio za kryptowaluty. Bardzo często były to produkty oferowane
w promocyjnej cenie. Klienci tracili czas na zamianę kryptowaluty na walutę
tradycyjną. Musieli wykonać szereg dodatkowych operacji, ponieść
ich koszty, a na końcu okazywało się, że produkt jest już niedostępny.
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Tak narodziła się idea:

Pierwotnie była opcją zakupową na marketplace beegoz.com, a obecnie
staje się odrębnym projektem paybtc.io.
Marketplace paybtc.io to rozwiązanie problemu braku akceptacji
kryptowalut przez ponad 99% sklepów online, rozwiązanie problemu
znikających okazji zakupowych, rozwiązanie problemu kosztów wymiany
kryptowaluty na walutę FIAT.
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Historia

01

Projekt paybtc.io łamie barierę i skraca drogę pomiędzy klasycznym
sprzedawcą, a posiadaczem kryptowalut.
Kupujący zyskuje wygodę, oszczędność czasu, dostęp do dowolnego
produktu w jednym miejscu.
Sprzedający zyskuje nową grupę kupujących, do których nie miał
dotychczas dostępu.
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Właściciel sklepu online nie musi implementować bramki płatności
kryptowalutami, nie musi martwić się jak dotrzeć do nowej grupy klientów
jaką są posiadacze kryptowalut, nie musi martwić się co zrobić
z otrzymanymi kryptowalutami.
Marketplace paybtc.io jest tutaj pśrednikiem pomiędzy kupującymi
a sprzedającymi. Z każdym rozliczamy się na takich warunkach, jakie są
dla nich najatrakcyjniejsze. Kupujący płacą kryptowalutą, sprzedający
otrzymują zapłatę w walucie, jaką do tej pory akceptowali (np: PLN, EURO,
USD).

Jak to działa?
01

_kupujący wkleja link i wpisuje wymagane informacje o produkcie,
takie jak cena czy kraj dostawy

wizualizacja

02

Opis projektu

Projekt paybtc.io to nowy marketplace, który
rewolucjonizuje rynek zakupów online łącząc w sobie cechy
wyszukiwarki produktów, cechy ofert typu Hot Deals oraz
szybkich i bezpiecznych płatności kryptowalutami.
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wizualizacja

02
Opis projektu

wizualizacja
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02

_dostaje od nas wiadomość email z ofertą

02

Opis projektu

oferta zakupu

03

_akceptuje ofertę, płaci w jednej z 10 kryptowalut i czeka
na przesyłkę

Co się dzieje w dalej?
Po otrzymaniu wymaganej kwoty paybtc.io, zamawia uzgodniony produkt
w sklepie wskazanym przez kupującego.
Zleca firmie kurierskiej odbiór i dostarczenie przesyłki na adres wskazany
przez kupującego.
Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży bezpośrednio na dane
kupującego. Paybtc.io pośredniczy i pomaga w ewentualnych zwrotach
i reklamacjach.
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“W tym roku odnotowaliśmy zwiększoną ilość zakupów
w naszym marketplace beegoz.com, realizowanych płatnością
kryptowalutami. Wyszliśmy temu naprzeciw i stworzyliśmy projekt
paybtc.io, w którym to klient sam wskazuje, co chce kupić płacąc
za to bitcoinem, ethereum lub inną z dziesięciu dostępnych
obecnie walut. Na początku była to głównie elektronika, złote
sztabki, monety, biżuteria, ale od listopada mamy coraz więcej
transakcji na zakup produktów pierwszej potrzeby takich jak
papier toaletowy, płyn do mycia naczyń czy nawet ogórki kiszone.
Niewątpliwie w tym roku nastąpiła ogromna zmiana
w zachowaniach kupujących. To czego spodziewaliśmy się,
że stanie się w ciągu następnych 2-3 lat, wydarzyło się w ciągu
ostatnich kilku miesięcy.”
Tomasz Palka, CEO paybtc.io

punkt widzenia

Rynek

Papier toaletowy, ogórki kiszone, słuchawki, sztabki złota.
Jakie produkty kupowali Polacy w grudniu i zapłacili
za nie bitcoinem?
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“Od samego początku istnienia technologii blockchain, media
i politycy karmią opinię społeczną negatywnymi informacjami
na temat kryptowalut. Przeważają informacje o bańce, która
zaraz pęknie, o znikaniu giełd, o wykorzystaniu kryptowalut
do handlu bronią i praniu brudnych pieniędzy. Sama kryptowaluta
oraz technologia blockchain nie są tutaj jednak problemem.
Istotą problemu jest dotychczasowa opieszałość w zrozumieniu
i zaakceptowaniu nowej formy rozliczeń. Przestępcy używają
bilionów dolarów i euro do swych niecnych procederów, a jednak
nikt nie domaga się delegalizacji tych walut. Już czas, aby
pogodzić się z faktem, że kryptowaluty są przyszłością rozliczeń.
Im szybciej to zaakceptujemy i zaczniemy je wykorzystywać
w dobry sposób, tym nasz świat szybciej stanie się lepszym.
Technologia blockchain i oparte na niej kryptowaluty oraz
tokeny, to Jasna Strona Mocy. Naszą misją jest odczarowanie
kryptowalut i uświadamianie, jak wiele dobrego technologia
blockchain może wnieść do naszego życia”
Sebastian Chrząszcz, COO paybtc.io

punkt widzenia

Rynek

Technologia blockchain to Jasna Strona Mocy.
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Tylko 1,5% populacji
posiada jakąkolwiek
kryptowalutę

98,5%

potencjał

źródło: https://bitinfocharts.com
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A N A L IZA

Rynek

źródło: https://www.lazarski.pl

Zróżnicowanie
wśród aktualnych
właścicieli
Bitcoina

% portfeli

ilość BTC

12

12/02/2021
Kapitalizacja BTC na chwilę przekroczyła 900 mld USD.
“Bitcoin zbliża się do bilionowej
kapitalizacji rynkowej. Łączna
wartość wszystkich Bitcoinów w
obiegu po raz pierwszy
w historii przekroczyła 900 mld
USD. Rekordowa kapitalizacja
Bitstamp, jedna z najstarszych
wciąż działających giełd,
zanotowała szczytową cenę BTC
na poziomie 49 000 dolarów. To
doprowadziło do chwilowego
osiągnięcia kapitalizacji rynkowej
912,69 miliardów dolarów.

Bitcoin stanowi obecnie 61,8%
całkowitej kapitalizacji rynkowej
wszystkich kryptowalut, która
zresztą też osiągnęła rekordowy
poziom. Stało się tak, ponieważ
większość czołowych altcoinów
wzrosła w korelacji z Bitcoinem.
Kapitalizacja rynkowa wszystkich
kryptowalut osiągnęła szczyt
na poziomie 1,463 bln USD.
Oznacza to wzrost o 88,5% w
2021 roku, bowiem bieżący rok
rozpoczynaliśmy z market capem
wynoszącym 776 mld USD.”

03

Bitcoin jest obecnie wyceniany
na 47 700 dolarów za monetę.
To stanowi wzrost o 0.65% w
ciągu ostatnich 24 godzin i 27%
w ciągu ostatnich siedmiu dni.
Kapitalizacja na poziomie 900
miliardów dolarów oznacza, że
w samym 2021 roku na rynek BTC

napłynęły 354 miliardy dolarów.
Poprzedni rekord wszech czasów
dla Bitcoina został ustanowiony
w dniu 8 lutego. Market cap
osiągnął wtedy poziom 888
miliardów USD.

B REAKI N G N EW S

Rynek

https://bitcoin.pl/kapitalizacja-btc-na-chwile-przekroczyla-900-mld-usd

13/02/2021
W Stanach Zjednoczonych pierwszy bank uruchomił
możliwość zakupu bitcoinów bezpośrednio w ich
bankomatach.
https://bitcoin.pl/blue-ridge-bank

“Współzałożyciel i dyrektor
generalny LibertyX, Chris Yim,
przyznał (...), że klienci od jakiegoś
czasu pytali już o możliwość
kupowania Bitcoinów przy użyciu
konwencjonalnych bankomatów.
– Od lat konsumenci pytają nas

o możliwość kupowania
Bitcoinów w swoich bankach.
Jesteśmy dumni, że BRB jest
pierwszym bankiem w kraju,
który oferuje usługi dot.
BTC w swoich bankomatach –
powiedział.”
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Kapitalizacja firm na rynku
blockchain w 2020

40
MLD $
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2020

2023

2025

źródło: raport-kryptowaluty.pdf

A N A L IZA

03

Rynek

3

Ilość portfeli kryptowalutowych
w latach 2009-2020

2009

2010

2012

2014

2016

2018

2020

źródło: raport-kryptowaluty.pdf
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13/02/2021
2020 r. był najgorszy od 16 lat dla oszczędzających.
https://rynekpierwotny.pl

Wynik dla 2020 r. nie jest jeszcze
zupełnie pewny, ponieważ opiera
się on na całorocznej prognozie
inflacyjnej NBP z listopada. Tym
niemniej, nie ulega wątpliwości,
że miniony rok był najgorszy dla
posiadaczy lokat, co najmniej
od czasu akcesji Polski do UE.”
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B REAKI N G N EW S

Rynek

“W minionym roku, posiadacze
lokat mieli słuszne powody
do narzekań. Eksperci portalu
RynekPierwotny.pl porównali
wyniki przeciętnych lokat w
2020 r. z danymi dotyczącymi
poprzednich lat. Wyniki analizy
nie są zbyt optymistyczne. (...)

06/02/2021
Lokaty nie dają zarobić. Większość Polaków unika mrożenia
pieniędzy na dłużej.
https://tvn24.pl/biznes/pieniadze/lokaty-w-polsce-w-2020-roku-analizahreinvestments-5010548

“Większość Polaków nie chce
„zamrażać” środków na dłużej
i szuka promocji − na przykład
zakłada lokaty na trzy miesiące.
Boimy się inwestować

i na kontach mamy tylko środki
na „czarną godzinę” – czytamy
w analizie eksperta HRE
Investments Bartosza Turka.”
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26/10/2020
Banki. Z lokat odpłynęła niemal co czwarta złotówka.
https://biznes.interia.pl/finanse/news-banki-z-lokat-odplynela-niemal-co-czwartazlotowka,nId,4811429#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

“Ledwie 2-3 proc. rocznie - takim
zyskiem kuszą dziś najlepsze
promocyjne depozyty bankowe.
Na drugim biegunie są za to
standardowe roczne lokaty

oprocentowane na... 0,1 proc.
Trudno się dziwić, że Polacy z nich
rezygnują. Odpływ z lokat jest
najmocniejszy w historii.”
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Banki tną oprocentowanie depozytów.
Z lokat odpływają pieniądze.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/banki-tna-oprocentowanie-depozytow-zlokat-odplywaja-pieniadze/9sz5khc

“Przez ostatni miesiąc, aż sześć
banków zdecydowało się
na kolejne cięcia oprocentowania
depozytów – wynika
z najnowszego rankingu lokat
i kont oszczędnościowych
przygotowanego przez HRE
Investments.” (...)
– Gorszej oferty depozytowej
być nie może? Banki zdają
się udowadniać osobom
oszczędzającym, że to jednak

możliwe – komentuje Bartosz
Turek, główny analityk HRE
Investments. (...)
– To oznacza, że z lokat w ciągu
ośmiu miesięcy odpłynęła
co czwarta złotówka. Z tak
dynamicznymi zmianami
nie mieliśmy do czynienia
co najmniej od 1996 roku – od
kiedy NBP gromadzi stosowne
dane – wskazuje Turek.”

B REAKI N G N EW S

Rynek

25/11/2020

02/09/2020
Pieniądze znikają w rekordowym tempie.
Przez groszowe zyski.
https://tvn24.pl/biznes/pieniadze/lokaty-bankowe-polacy-zlikwidowali-juz-niemal-co-5lokate-hre-4681059

“Od początku pandemii
z bankowych lokat odpłynęły
53 miliardy złotych – wynika
z najnowszej analizy HRE
Investments, na podstawie

danych Narodowego Banku
Polskiego. W samym tylko lipcu
było to prawie 13 miliardów.
Jeszcze nigdy pieniądze z lokat
nie znikały w takim tempie.”

16

AUS 1%

POLSKA 0,7%

GB 1,6%

POZOSTAŁE kraje

CAN 8%

03

Przyrost wartości BTC
w ciągu ostatnich*:
12 MSC

320%

5 lat

7200%

10 lat

USA
81%

źródło:
https://coinatmradar.com/
countries

*stan na styczeń 2021

źródło: https://pieniadze.rp.pl/inwestycje/26812-bitcoin-ikryptowaluty-z-poteznymi-obrotami-padl-rekord

40 000 000 %

A N A L IZA

Rynek

Ilość
bitomatów
na kraj
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Wartość kapitalizacji firm na rynku opartym o blockchain, wynosi
obecnie nieco ponad 3 mld dolarów i ma perspektywę wzrostu do blisko
40 mld dolarów w ciągu najbliższych 5 lat. [wykres str. 12]
Polska jest w pierwszej 10-ce krajów pod względem popularności
kryptowalut. Jesteśmy na 7 miejscu [!] pod względem ilości bitomatów
na świecie. [wykres str. 17]

Domena kryptowaluty.pl została właśnie sprzedana
za 1 000 000 PLN.

03

18 maja 2020 roku domena ta została kupiona za 50 tys. PLN, a następnie
w grudniu 2020 roku została odsprzedana za kwotę 1 mln PLN, czyli
nabywca osiągnął 2000% zysku.

A N A L IZA

Rynek

źródło: https://coinatmradar.com/countries

źródło: https://tokeneo.com/pl/domena-kryptowaluty-pl-sprzedana-za-rekordowa-cene

Posiadacze bitcoina zarobili krocie w sytuacji gdy gospodarki świata notują
historyczne spadki. I zaczynają powoli konsumować swoje zyski.
Do tego sukcesu niewątpliwie przyczyniła się sytuacja na świecie związana
z covid-19, lockdownem, informacjami o dodruku pieniądza od USA po nasz
rodzimy rynek, zerowe a nawet ujemne stopy procentowe dla oszczędności.
To wszystko przyczyniło się do spadku zaufania do pieniądza tradycyjnego
i poszukiwania innych form alokacji majątku.
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Konkurencja

Na podstawie przeprowadzonego badania nie znaleziono
rozwiązań działających w oparciu o identyczny model
pośrednictwa w zakupach przy płatności kryptowalutami.
Istniejące rozwiązania opierają się
na modelu umożliwienia płatności
kryptowalutami w poszczególnych
sklepach za określone
produkty. Sklepy
te przyjmują płatności
kryptowalutami
bezpośrednio na swój
portfel lub poprzez
jedną z dostępnych
bramek płatności.
Na około 40 tys.
działających obecnie
w Polsce sklepów internetowych,
jedynie kilkadziesiąt z nich
daje możliwość płatności

kryptowalutami.
Na tej podstawie można uznać,
iż rynek płatności kryptowalutami
nie jest w ogóle
zagospodarowany.
To początek drogi
w kierunku otwierania
się rynku sprzedaży
online na płacących
kryptowalutami.
Sprzyjają temu liczne
informacje o planach
wprowadzenia możliwości
płacenia kryptowalutami ze strony
takich gigantów płatności jak
PayPal czy Visa.

Brak bezpośredniej konkurencji

04

działającej w oparciu o ten sam lub podobny model.

Sklepy akceptujące kryptowaluty w Polsce:
flyingatom.com

One Million Shop

umożliwia zamianę kryptowaluty na
walutę tradycyjną do kwoty 65 tys. PLN
przy prowizji 3-4%, umożliwia zakup
złota za bitcoina, jest właścicielem
bitomatów

umożliwia zakup wybranych produktów
i akceptuje płatność kryptowalutami,
nie umożliwia zamówienia dowolnego
produktu, udostępnia jedynie platformę
wybranym sprzedawcom

Kantor Bitcoin
kantor kryptowalut, umożliwia również
opłacanie rachunków za pomocą
kryptowalut

4coins

bitcan

tokeneo cash

cinkciarz

forcrypto.store
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�

Pozwala na dokonywanie zakupów płacąc bezpośrednio kryptowalutą

�

Klient nie musi wymieniać krypto na walutę tradycyjną oraz nie traci
na opłatach za przelew z giełdy, wypłatę w bitomacie, wypłatę
w kantorze

�

Nie traci czasu na przelew

�

Nie traci okazji zakupowej

�

Nie ma limitu wypłaty

Jak paybtc.io finansuje swoją działalność?
�

Środki własne w fazie od konceptu do wdrożenia wersji 1.0

�

Zysk z bieżącej działalności

�

Tokenizacja – oferta publiczna

�

Pozyskanie inwestorów strategicznych

05

Model biznesowy i finansowanie

Jakie problemy rozwiązuje paybtc.io?
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�

Do wartości zakupu doliczana jest prowizja równa 8% wartości zakupu

�

Prowizje od sprzedawców produktów w sekcji Hot Deals

�

Wpływy z opłat za wyróżnienia produktów w sekcji Hot Deals

Reklama i pozyskiwanie klientów.
�

Pozycjonowanie Google

�

Program afilijacyjny

�

Promocja w social mediach

�

PR, prasa, internet

�

Kanał video na You Tube

�

Team: propagatorzy, ewangeliści
projektu

05

Model biznesowy i finansowanie

Na czym paybtc.io zarabia?
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Emisja tokenów PAYB

�

Pozyskanie kapitału na realizację etapów przez kolejny rok.

�

Uruchomienie mechanizmu dochodu pasywnego dla inwestorów –
część zysku z każdej transakcji będzie dzielona proporcjonalnie
pośród nabywców tokenów

�

Automatyczne zwiększenie liczby klientów dzięki inwestorom

�

inwestor = klient, inwestor = polecenie, im więcej transakcji,
tym większy dochód pasywny dla każdego inwestora, zakupy
inwestorów oznaczają dla nich tańsze produkty (otrzymują cash back
w postaci dochodu pasywnego)

Kup
PAYB

06

Tokenizacja

�

ETAP 2

ETAP 3

ETAP 4

ETAP 5

Przedsprzedaż

Oficjalna
sprzedaż

Sprzedaż

Sprzedaż

Sprzedaż

0,9PLN

1PLN

1,1PLN

1,2PLN

1,3PLN

termin:

termin:

termin:

termin:

termin:

08/03 - 22/03
2021

23/03 - 06/04
2021

07/04 - 21/04
2021

22/04 - 06/05
2021

07/05 - 21/05
2021

cena za 1PAYB

1PLN

ETAP 1

22

nazwa tokena:

skrót:

PAYBTC

PAYB

sieć:

typ:

ERC-20

Security

ikona:

całkowita ilość tokenów:

2 100 000
cena regularna:

minimalny poziom inwestycji:

100PLN
planowane listowanie na giełdzie:

01/06/2021

06

metryczk a

Tokenizacja

1PAYB = 1PLN
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Dochód pasywny dla inwestorów

07

Każdemu inwestorowi, który zakupi tokeny PAYBTC
(PAYB), przysługuje określony, proporcjonalny udział
w dochodach z tytułu opłaty za pośrednictwo
w zakupach poprzez paybtc.io przez cały czas trwania
projektu, począwszy od dnia listowania PAYB na giełdzie.
Obecnie nasza opłata za pośrednictwo wynosi 8%.
25% kwoty uzyskiwanej z opłat za pośrednictwo w sprzedaży, czyli
obecnie 2% wartości wszystkich zakupionych poprzez paybtc.io
produktów, będzie na bieżąco rozdzielanych proporcjonalnie pośród
posiadaczy tokenów PAYB.
Nagroda będzie wypłacana każdego 15-tego dnia miesiąca za miesiąc
poprzedni. Pierwsza nagroda wypłacona zostanie 15 lipca 2021 roku
i będzie dotyczyła dochodu uzyskanego z tytułu opłaty za pośrednictwo
w sprzedaży w miesiącu czerwcu 2021 roku. Aby mieć prawo do wypłaty
nagrody należy umieścić tokeny PAYB na koncie PoS.
Im więcej tokenów będzie w portfelu inwestora, tym jego dochód
pasywny z każdej transakcji będzie wyższy.

Jak uzyskiwać comiesięczną nagrodę z tytułu inwestycji
w tokeny PAYB?
Po zakupie tokenów PAYB na platformie Mosaico utworzone zostanie
twoje indywidualne konto.
Równocześnie założone zostanie dla ciebie konto na giełdzie Kanga
Exchange.

W celu otrzymywania nagrody, należy przenieść tokeny do systemu
Proof of Stake (w skrócie PoS) i muszą one znajdować się na PoS
w dniu wypłaty nagrody.
�

Rozliczanie i dystrybucja nagród Proof of Stake (PoS) odbywa
się o godz. 00:00 czasu UTC

�

Tokeny można zdeponować na konto PoS lub wycofać z niego
w dowolnym momencie

24

Wpłata i wypłata tokenów zajmuje do 48 godzin

�

Przy obliczaniu wysokości nagrody brane są pod uwagę wyłącznie
tokeny, które znajdowały na koncie PoS przez cały okres
rozliczeniowy (od północy do północy czasu UTC)

Jak rozdzielane będą środki pomiędzy posiadaczy
tokenów?
15-tego dnia każdego miesiąca wypłacana będzie nagroda dla
wszystkich posiadaczy tokenów PAYB zdeponowanych w tym dniu
na koncie PoS na giełdzie Kanga Exchange. Wysokość nagrody
powiązana będzie z dochodami z opłaty pobieranej przez paybtc.io
za pośrednictwo w zakupach za kryptowaluty w miesiącu
poprzedzającym. 25% kwoty uzyskanej z prowizji uzyskanych z całego
miesiąca, rozdzielona zostanie proporcjonalnie pomiędzy tokeny
znajdujące się na koncie PoS. Maksymalna ilość tokenów, które mają
prawo do nagrody wynosi 2,1 mln. Jeśli w dniu rozdysponowywania
nagrody na koncie PoS będzie zdeponowana mniejsza ilość tokenów niż
2,1 mln to na każdy token przypadnie proporcjonalnie wyższy udział.

Co się stanie z tokenami PAYB, które nie zostaną
zakupione podczas tokenizacji?
Niesprzedane tokeny PAYB pozostaną w posiadaniu emitenta oraz
zostaną umieszczone na koncie PoS. Tokeny te też biorą udział w
podziale nagrody. Po zakończeniu zbiórki założona zostanie spółka
celowa do obsługi paybtc.io, która przejmie niesprzedane tokeny.

Czy będzie można jeszcze kiedyś zakupić niesprzedane
podczas tokenizacji tokeny PAYB?
Nie wykluczamy takiej możliwości. Każdy posiadacz tokenów PAYB
może “zamrozić” je na koncie PAYB utrzymując prawo do udziału w
podziale nagrody lub może je sprzedać na giełdzie Kanga Exchange
po aktualnym kursie. Jako posiadacz tokenów mamy takie same
możliwości.

07

Dochód pasywny dla inwestorów
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Comiesięczne nagrody z tytułu udziału w części dochodu paybtc.io
wypłacane będą w formie stablecoina Omega PLN.
Jest to token oparty na blockchain Ethereum, który ma kurs wymiany
bliski 1 : 1 w stosunku do Polskiego Złotego.
Po otrzymaniu Omega PLN na swój portfel na giełdzie Kanga można go
wymienić na PLN i wypłacić przelewem na konto bankowe, można też
wypłacić gotówkę w bankomacie lub wymienić go na giełdzie Kanga na
inne kryptowaluty.
Wymiana stablecoina Omega PLN na kryptowaluty nie powoduje
zdarzenia podatkowego.

Tokeny PAYBTC (PAYB) nie dają prawa do udziału w innych
obecnych lub przyszłych dochodach paybtc.io poza udziałem
w dochodach z tytułu opłaty za pośrednictwo w zakupach,
która wynosi na ten moment 8%.

07

Dochód pasywny dla inwestorów

W jakiej walucie będą wypłacane środki na PoS?
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Dochód pasywny dla inwestorów

25% dochodu paybtc.io z tytułu prowizji
za pośrednictwo w zakupach
rozdzielona proporcjonalnie wsród posiadaczy tokenów [2,1 mln. tokenów]
przez cały czas trwania projektu od momentu listowania na giełdzie
wg wzoru:

[(D x 0,25) / 2 100 000] x A
gdzie D = C x 0,08 oraz A to ilość posiadanych tokenów.
W przypadku odsprzedaży tokena PAYB prawo do dochodu pasywnego
przechodzi na jego nabywcę.

A

B

C

ilość tokenów
PAYBTC

koszt inwestycji
w PLN*

obrót paybtc.io
w PLN

1 000

07

10 000

900

9 000

D

E

dochód paybtc.io dochód pasywny
z tyt. fee 8%
w PLN

10 000

800

0,09

100 000

8 000

0,95

1 000 000

80 000

9,52

10 000

800

0,95

100 000

8 000

9,52

1 000 000

80 000

95,24

*koszt inwestycji w przedsprzedaży
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Cele

Pozyskanie kwoty od 1 mln 890 tys. PLN do 2 mln 730 tys. PLN
w zależności od etapów sprzedaży po zróżnicowanej cenie

�

Inwestycja w rozwój, rozbudowa działu handlowego, doskonalenie
działu obsługi klienta

�

Zapewnienie dochodu pasywnego dla inwestorów

�

Listowanie na giełdzie od 01/06/2021

�

Pozyskanie minimum 10 tysięcy klientów do końca 2021 roku

�

Osiągnięcie pułapu min 100 transakcji dziennie

�

Obniżenie prowizji

�

Automatyzacja procesów zakupowych

�

Wprowadzenie funkcji rozszerzonego koszyka – możliwość
jednoczesnego zakupu wielu produktów w kilku różnych sklepach

�

Przygotowanie do wejścia na rynki zewnętrzne

08

�
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Q2 2019
Pomysł, idea, zaplanowanie procesów.
Badanie metod płatności
kryptowalutami w sklepach
internetowych.

09

Roadmap

Q4 2019
Budowa marketplace beegoz.com
zgodnie z założeniami.
Testowanie i wdrożenie projektu
marketplace beegoz.com.

Q1 2020
Kampania marketingowa SoMe oferująca
zakup towarów ekskluzywnych.
Korekta pomysłu, optymalizacja treści,
projekt i wdrożenie nowego projektu
strony głównej beegoz.com. Ponowna
kampania SoMe z zastosowaniem
rejestracji zachowań użytkowników oraz
zróżnicowanie grupy docelowej (szersze
targetowanie na kraje z niestabilną
gospodarką). Audyt UX i UI.

Q3 2020
Opracowanie koncepcji idei
One Link Away umożliwiającej zakup
dowolnego produktu dostępnego online
i dokonanie płatności kryptowalutami.

Q4 2020
Wdrożenie koncepcji One Link Away
pod nazwą #paybtc. Częściowa
automatyzacja procesów sprzedaży
(dedykowane rozwiązanie oraz
wykorzystanie API dostawcy bramki
płatności) za pośrednictwem
dedykowanego formularza.
Kampanie SoMe.

Q3 2019
Opracowanie koncepcji projektu
marketplace beegoz.com dla
ekskluzywnych towarów i usług
z możliwością płatności kryptowalutami.
Wycena oraz podsumowania
przeprowadzonych badań rynku.
Budowa zespołu.

Q4 2019
Implementacja bramki płatności BitBay.
Otwarcie marketplace beegoz.com
na klientów płacących kryptowalutami.
Analiza pierwszych reakcji, audyt UX.

Q2 2020
Opracowanie i wdrożenie koncepcji
pośrednictwa w sprzedaży usług
w sekcji Travel i Estate dla
płacących kryptowalutami.
Kampanie w SoMe.

Q4 2020
Opracowanie i wdrożenie oferty
Hot Deals w ramach #paybtc,
umożliwiającej zakup produktów
po obniżonej cenie przy płatności
kryptowalutami.
Zakup domeny paybtc.io.
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09

Roadmap

Q1 2021
Wyodrębnienie projektu #paybtc
z marketplace beegoz.com.
Opracowanie identyfikacji wizualnej,
nowa strategia marketingowa
dla projektu #paybtc.

Q4 2020
Opracowanie i wdrożenie oferty Hot
Deals w ramach #paybtc umożliwiającej
zakup produktów po obniżonej cenie
przy płatności kryptowalutami. Zakup
domeny paybtc.io.

Q1 2021
Wdrożenie nowego
konceptu graficznego
paybtc.io. Rozszerzenie
bramki płatności
o kolejne kryptowaluty.

tu jesteśmy

Q1-Q2 2021
Oferta publiczna – tokeny PAYBTC.
Rozbudowa zespołu handlowego.
Q3 2021
Powołanie spółki celowej
do obsługi paybtc.io.
Prace programistyczne i wdrożenie
nowych funkcjonalności związanych
z automatyzacją procesów zakupowych
oraz obsługą online klientów.
Q3 2021
Rozbudowa sekcji Hot Deals.
Rozszerzenie współpracy
o kolejnych dostawców.

Q3 2021
Wprowadzenie nowych produktów
po obniżonej cenie do Hot Deals.
Q4 2021
Wprowadzenie rozszerzonego koszyka,
czyli możliwość zakupu kilku produktów
w różnych sklepach przy jednej
płatności kryptowalutami.
Q1 2022
Wprowadzenie paybtc.io
na pierwszy rynek zagraniczny.
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Przedsiębiorca, fan nowych technologii,
z zamiłowania muzyk. Cierpliwy, szczery
do bólu i pełen energii.

TOMASZ
PALKA

Team

CEO,
CO-FOUNDER

Od 1996r. kieruje technologiczną firmą Optima
[branża telekomunikacyjna].
W 1999-2006 kierował projektem Activa,
pracując na rzecz integracji pracowników dużych
korporacji. W 2004 roku rozpoczął inwestycję
w sektorze szkoleń, sportu i rekreacji tworząc
pierwszy tego typu obiekt na południu Polski CW TRANSFORMATOR.
W 2015 r. [wraz z Sebastianem Chrząszczem]
uruchomił portal streamingowy z możliwością
donacji poprzez mikropłatności.
W 2018 roku stworzył marketplace beegoz.com,
który wyszedł naprzeciw rosnącemu rynkowi
kryptowalut dając możliwość dokonywania
zakupów za bitcoiny i naturalnie ewoluował
w paybtc.io, który jest milowym krokiem
w kierunku adaptacji kryptowalut w życiu
codziennym.

10

Przedsiębiorca, aktywny miłośnik 11 Muzy,
absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
na wydziale Finanse i Bankowość. Entuzjasta
technologii blockchain, nowinek technicznych
oraz social media marketing.

SEBASTIAN
CHRZĄSZCZ
COO,
CO-FOUNDER

Od 1999 roku prowadzi własny biznes na rynku
nowych technologii. Współzałożyciel Hybryda
Film Studio. Autor projektu pierwszej polskiej
telewizji outdoorowej HybrydaTV. Współtwórca
projektu platformy streamingowej z funkcjami
mikropłatności oraz pay-per-view, która
posiadała własną walutę i dawała możliwości
transmisji wideo na żywo, zanim jeszcze było
to dostępne na takich platformach jak facebook
czy youtube.
Od 2018 roku buduje marketplace
beegoz.com, który z sukcesem powiązał
z rynkiem kryptowalut.
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MAREK
LORENOWICZ

Prowadzi własne studio graficzne Brandovo.
Z wykształcenia filolog angielski oraz PR-owiec.
W branży reklamowej od 2007 roku. Współpracuje
zarówno z małymi firmami jak i dużymi korporacjami.
Lubi, kiedy projekty, które tworzy, są nie tylko ładne,
ale też użyteczne.
Poza pracą prowadzi własną amatorską drużynę
kolarską, organizuje wyścigi kolarskie oraz wspiera
rozwój kolarstwa w Polsce.

10

Team

CMO,
CREATIVE

Web developer i konsultant SEO, były pracownik
Google (zespół ds. oceny jakości wyszukiwania na rynku
polskim) z doświadczeniem w prowadzeniu biznesu
internetowego. Współtwórca marki KoniArt - koniakow.
com. Pasjonat tradingu na rynku Forex, kontraktów
futures i kryptowalut.

SERGIUSZ
KOZUBEK
CTO

JULIA
TURULA

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku
Zarządzanie, specjalizacja Marketing i Social Media.
Studentka studiów podyplomowych Social
Media&Content Marketing na Akademii
Górniczo - Hutniczej w Krakowie.
Pochłonięta przez świat mediów społecznościowych.
W wolnym czasie podróżuje po świecie i fotografuje
codzienność.

MARKETING
DEPARTAMENT SPECIALIST
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Magister informatyki, absolwent Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach.
SENIOR LEVEL IT-PROFESSIONAL z 9-letnim
doświadczeniem w stosowaniu różnych innowacyjnych
technologii do tworzenia dynamicznych, skalowalnych
rozproszonych aplikacji sieciowych i złożonych
rozwiązań biznesowych w szybko zmieniających
się międzynarodowych środowiskach zespołowych.

Michael
PYRA

10

Team

IT SPECIALIST

Katarzyna
Kępa
Graphic designer

CRM systems, Intranet Web, Javascript ,SOAP, WSDL, XML-RPC SQL, Database
Design, MS.NET/WinForms, MSSQL+, C# Object Orientated PHP (4 – 5.3) , XML,
XSL , CSS & CSS3, Design Patterns, Zend, MySQL, LAMP Server Configuration, Web
Application Architecture , HTML, Java, JSP, Usability, Web Standards, Visual Source
Safe, Subversion & Git,TDD, Agile Programming, Adobe Flash & Actionscript, Asterisk
and JasperReports, Adobe Photoshop,CMS (DotNetNuke, Joomla), SEO (2yrs).

Energiczna, bezpośrednia, z bogatym doświadczeniem
zawodowym i portfolio. Ukończyła Akademię Sztuk
Pięknych w Katowicach. Designerskie szlify zdobywała
w agencjach reklamowych, interaktywnych, public
relations oraz jako freelancer. Praca projektowa
w połączeniu z wieloletnią współpracą ze specjalistami
PR pozwala jej tworzyć inną, wielopłaszczyznową
jakość. Brała udział w kampaniach, które otrzymywały
branżowe nagrody. Do każdego projektu podchodzi
indywidualnie. Szczególną wagę przywiązuje
do komunikacji z klientem, która jak uważa jest kluczem
do sukcesu projektowego.
Poza pracą zawodową ściga się z sukcesami
w amatorskich wyścigach kolarskich.
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Dane finansowe

Company Registration No. 12299368 (England and Wales)
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Director

Tomasz Palka

Company Number

12299368 (England and Wales)

Registered Office

71-75 SHELTON STREET
LONDON
GREATER LONDON
WC2H 9JQ
UNITED KINGDOM

Accountants

Crastinum LTD
Office 46B 182-184 High Street North
London
E6 2JA
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DIDILOO UK LTD
INCOME STATEMENT
FOR THE PERIOD FROM 5 NOVEMBER 2019 TO 30 NOVEMBER 2020

2020
£
550

Cost of raw materials and consumables

(1,097)

Other charges

(6,337)

Loss

(6,884)

11
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Turnover

-5-
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DIDILOO UK LTD
DETAILED INCOME STATEMENT
FOR THE PERIOD FROM 5 NOVEMBER 2019 TO 30 NOVEMBER 2020
This schedule does not form part of the statutory accounts.

2020
£

Turnover
Sales

550

Cost of raw materials and consumables
1,097

Other
Telephone and fax
Bank charges
Loss/(profit) on foreign exchange transactions
Accountancy fees
Advertising and PR

110
462
204
2,259
3,302

Loss on ordinary activities before taxation

(6,884)

6,337

11
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Purchases

-7-
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12

Czynniki ryzyka

Inwestycja związana z zakupem tokenów PAYBTC podobnie jak inne tego
typu inwestycje wiąże się z możliwością zaistnienia czynników ryzyka.
Przeanalizuj je dokładnie zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną. Poniżej
znajduje się opis ryzyk związanych zarówno
z działalnością Emitenta jak i środowiska w którym działa.
Przedstawione ryzyka związane są z podstawową działalnością Emitenta
polegającą na pośrednictwie w sprzedaży oraz zakupach realizowanych
za pomocą kryptowalut. Większość czynników ryzyka jest w większości
niezależna od Emitenta i pochodzących z zewnątrz organizacji. Zaistnienie
ryzyka może mieć negatywne skutki wpływające bezpośrednio na Didiloo UK
Ltd. Każdy Inwestor powinien mieć świadomość, że wspomniane ryzyka oraz
ich bezpośredni wpływ na sytuację finansową Spółki mogą skutkować utratą
części lub całości zainwestowanego kapitału, jednakże na chwilę obecną
perspektywy oraz sytuacja finansowa Didiloo UK Ltd są stabilne.
Ryzyko zmiany europejskiego prawa gospodarczego.
Bardzo często prawo ulega szybkim zmianom. Niektóre przepisy
są niejednoznaczne lub wykluczają się z innymi, co powoduje problemy
w ich interpretacji oraz może oddziaływać na niektóre obszary gospodarki.
Działając na obszarze Unii Europejskiej, w dużej mierze podlegamy legislaturze
tworzonej przez organy unijne. Prawo dotyczące obrotu kryptowalutami cały
czas ewoluuje i różni się nieco w poszczególnych krajach.
Ryzyko zmiennych czynników zewnętrznych.
Na rynku związanym z kryptowalutami zachodzą cały czas zmiany w sferze
regulacji obrotem kryptowalutami. Poszczególne kraje mają odmienne
podejście do działania giełd kryptowalutowych oraz istnieją różne modele
opdodatkowania. Wiele aspektów związanych z obrotem kryptowalutami
nie jest jeszcze uregulowana. Istnieje ryzyko takiej zmiany prawnej, która
uczyni działania związane z pośrednictwem w zakupach za kryptowaluty
nieopłacalnymi.
Ryzyko interpretacji przepisów podatkowych.
Wszystkie podmioty gospodarcze, w tym także Didiloo UK Ltd., podlegają
ryzyku błędów lub braku precyzyjnych zapisów prawno-podatkowych.
Może mieć to wpływ na powstanie rozbieżności w interpretacji przepisów
dotyczących podatku dochodowego lub VAT. Możliwa jest także rozbieżność
interpretacji przeprowadzonej przez, odpowiedni dla siedziby Spółki, organ
skarbowy, którego stanowisko w sprawach podatkowych, będzie różne lub
przeciwstawne temu przyjętemu przez Didiloo UK Ltd. Należy zwrócić uwagę,
że podobna sytuacja może zaistnieć i nieść za sobą nałożenie kary oraz mieć
niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Jednocześnie, ryzyko takie,
wydaje się nie być wysokie biorąc pod uwagę realizowane projekty.
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Emitent oświadcza, iż informacje zawarte w niniejszej Białej Księdze
(Whitepaper) są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym,
sformułowane zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej
staranności.
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Informacje o emitencie

Emitentem tokenów PAYBTC (PAYB) jest spółka Didiloo UK Ltd
zarejestrowana pod adresem
71-75 Shelton Street
London WC2H 9JQ
Greater London
CRN 12299368
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