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Abstract

Vom crea o platofrma universala descentralizata BILLCRYPT pl. Acesta este un sistem 
multifunctional integrat in blockchain de birouri ale companiilor, comunitati profesioniste, 
specialisti si produse.
Reprezentarea blockchain (BR) este creata de utilizatori sub forma unor aplicatii 
descentralizate (Dapp) pe blockchain cu o interfata confortabila.
Pe baza platformei, o infrastructura interblockchain de caracteristici tehnologice si economice 
este contruita, unind proiectele blockchain de sectorul real.
Un singur mediu confortabil va permite crearea propriului BR, formand un singur sistem care 
asigura increderea.
Acest lucru va duce dezvoltarea oricarei afacere la un nou nivel.

Proprietatile de investitii incorporate in sistem vor permite cea mai eficienta metoda de a va 
dezvolta afacerea, stabili parteneriate profitabile si promova dpdv economic. Datorita 
efectului de sinergie, veti primi mai multe beneficii.

Pentru ivnestitiori, aceasta va fi cea mai ilustriva structura, care permite, prin vizualizarea 
Imaginii Virtuale  (Virtual image Part - ViP), evaluarea rapida si fiabila a afacerilor pe care le 
reprezinta si face profitabile deciziile de investitii.

Pentru utilizatorii obisnuiti, acesta va fi cel mai eficient mod de a selecta specialisti, servicii si 
produse.

Pentru functionarea eficienta a intregului potential al platformei si a ecosistemului de 
investitii, un bun digital universal de generatie noua a fost creat - jetonul evolutionar 
BILLCRYPT, standard ERC20 pe blochain=ul Ethereum.

Este in mod simultan:
• bun digital pentru stocare a valorii;
• un card cu privilegii care ofera acces in birourile proiectului.

• un tichet pentru a intra in pre-vanzarea privata a sistemului proiectului.
• o moneda digitala interna pentru a plati pentru functiile blockchain-ului

cu care puteti achizitiona si bunuri crypto sub forma jetoanelor a diferitelor proiecte. Fiecare 
asemenea jeton, in schimb, ofera privilegii semnificative proprietarilor si utilizatorilor si le 
creste veniturile.



Dezvoltarea continua a platformei, cresterea in popularitate a blockchain-ului, cresterea in 
cerere pentru jetoane, ofera Billcrypt proprietati evolutionare si fac din acesta o unealta 
financiara indispensabila.

Introducere
Dezvoltarea erei blockchain s-a apropiat de pragul introducerii tehnologiilor descentralizate in 
viata de zi cu zi.
Suntem mandrii sa anuntam ca suntem singurii care au propus folosirea universala benefica a 
blockchain.
Platforma Billcrypt pl va face blockchain-ul necesar pentru oricine.

Am introdus concepte noi:
BR - Reprezentare Blockchain
ViP - Virtual image Part (Part of the virtual image) 

IVO - Oferta initiala ViP

In prezent este dificil pentru a determina fiabilitatea informatiei unui obiect sau subiect, fie ca 
este o caompanie sau specialist in domeniu, sau un produs. Acest lucru creeaza dificultati in 
luarea deciziilor.

Lucrand mai multi ani in domeniul investitiilor,ne-am confruntat cu problema finantarii unor 
afaceri intreprinzatoare.

De obicesi, motivele sunt complexe si au legatura cu procesul de luare a deciziilor, administrarii 
excesive de catre investitorii institutionali potentiali. Chiar cu aparitia posibilitatii de atragere a 
investitiilor in piata crypto, problema increderii inca ramane foarte releventa.

Noi, ca si profesionisti cu multi ani experienta intelegem acest lucru deoarece depunem o 
munca istovitoare pentru a evalua proiectele potentiale, nevand mereu incredere in 
fiabilitatea informatiilor, chiar daca adacerile sunt deja active.
Pentru a gasi printre multele proiecte pe cele care necesita atentie dar si investitie reale, 
trebuie sa depunem mult efort, timp si bani.

Blockchain permite implementarea principiului de a mentina fiabilitate absoluta a datelor fara 
participarea factorului uman.
De aceea, am decis sa creem o platforma -  un sistem blockchain care va rezolva aceste 
probleme cu abordarea lor, tehnologia si functionalitatea.



Companiile, proiectele si intreprinderile vor putea sa isi creeze birouri reprezentative 
blockchain pe platforma, unde toate informatiile relevante vor putea fi afisate, lucru care va 
permite investitorilor sa efectueze decizii rapide cu incredere maxima. Va fi foarte usor pentru 
utilizatorii obisnuiti sa aleaga serviciile sau produsele de care au nevoie.

Pe baza acestei informatii asupra proprietarului BR pe blockchain, o companie virtuala ViP

(Virtual image Page) va fi formata, care va fi impartita in doua parti - partea Imaginii Virtuale. 
Fiecare parte a ViP va avea o anumita valoare in functie de rating si de statut, si va fi o unealta 
pentru investitie directa intr-o anumita intreprindere sau produs.

Investitorii vor putea sa monitorizeze imaginea virtuala (un set de date fiabile) starea actuala 
a intreprinderii si isi pot ajusta investitia cu timpul, reducand-o sau accelerand-o.
Am dezvoltat principii noi pentru interactiunea economica a tuturor utilizatorilor din sistem - 
proprietari de companii, proiecte, institutii si investitori obisnuiti.

Pentru acest scop, jetonul BULCRYPT a fost creat, care are un principiu evolutionar de 
dezvoltare in procesul de contruire globala a sistemului de integrare.

Istoric
Problema:

Utilizarea blockchain in viata reala este haotica, non-sistem.

In ciuda faptului ca sistemele descentralizata au existat de mult timp si primul blockchain si-a 
sarbatori aniversarea de 10 ani, problema uitlizarii tehnologiilor blockchain in viata de zi cu zi 
inca ramane relevanta.
Utilizatorii obisnuiti inca nu folosesc blockchain personal, dar il folosesc cateodata, aplicand 
pentru anumite servicii, de exemplu, verificarea autenticitatii documentelor atunci cand 
inregistreaza drepturi de inregistrare.

Alta problema astazi pentru intreaga industrie blockchain este lipsa integrarii, tehnologice si 
fragmentarii economice a proiectelor. In prezent, fiecare proiect supravietuieste dar dupa 
cum bine stim nu toate reusesc. Acest lucru este adevarat pentru startup-uri.



Pentru intreprinderile existente, nu exista modalitati usoare si ieftine pentru a folosi 
tehnologiile blockchain in intreprinderile lor. Companiile care doresc sa dezvolte activ fara 
necesitatea de a folosii tehnologii inovatoare. Introducerea tehnologiilor blockchain in 
activitatile lor ar schimba in mod dramatic intrepdinderea, ar oferi avantaje celor care le 
merita. In orice caz, nu este usoara introducerea crypto si tehnologia blockchain in acest 
moment. Este nevoie de atragere de resurse financiare, tehnologice si intelectuale.

Pentru investitori, aceeasi problema exista in ambele parti - nu au oportunitatea de a-si 
evalua afacerea. Ei sunt adesea obligati sa ia decizii fara sa aiba informatii suficiente.

In plus, investitorii obisnuiti, spre deosebire de cei institutionali, sunt privati de oportunitatea 
de a analiza cimplet proiecte din cauza lipsei de pregatire si dificultatea de a verifica informatia. 
In consecinta, adesea nu pot investi in intreprinderi si proiecte serioase in stagiile de pre-
vanzare si sunt obligati sa se multumeasca cu pretul unui bun in stagiile finale alea vanzarilor 
sau la pretul pietei pe exchange-uri dupa ce se capitalizeaza.

Aceasta este o problema obisnuita de incredere in companiile din lumea reala, institutii, 
intreprinderi, profesionisti si bunuri.

Cu totii ne confruntam cu informatii inprecise, rating-uri false, recenzii false si stiri false. 
Acestea pot duce la luarea unei decizii nepotrivite.

Solutiile existente nu sunt potrivite pentru segmentul de piata descentralizat care se 
dezvolta pentru a putea ajunge in lumea reala.

Solutia:

Cea mai buna solutie pentru aceste probleme este de a crea un spatiu universal consolidat sub 
forma unei platforme de integrare, un singur mediu universal global - un exosistem de 
caracteristici tehnologice si economice care unesc blockchain (BR).

Solutia perfecta ar fi platforma BILLCRYPT pl.

Orice companie, comunitate profesionista, specialist in orice domeniu va putea sa creeze 
propria reprezentare blockchain pe platforma. BR poate fi creat si pentru bunuri si in mod 
general pentru orice care are nevoie de fiabilitatea istorica a informatiei.
De aceea, pe platforma se va crea cu timpul un catalog BR ca o afizare vizuala a unei informatii 
reale fiabile asupra statutului si reputatiei proprietarului BR.

Acesta va fi un indicator foarte important de care toata lumea are nevoie pentru a efectua decizia 
corecta.



Descrierea proiectului
Inregistrarea si stocarea a oricarei informatii pe blockchain este o modalitate ideala de a folosi 
tehnologia blockchain.
Platforma care permite oricarui utilizator sa creeze si sa gazduiasca BR, unde va fi acumulata, 
formata  vizualizarea grafica a tuturor proprietatilor selectate de catre proprietari pentru a fi 
afisate *in detaliu, in sectiunea de descriere a platformei).

Obiectivul proiectului BILLCRYPT este de a crea un singur sistem 
global de reprezentare blockchain - BR

Pentru:
• Oferi oricui oportunitatea de a acumula informatii fiabile despre ei insisi ca si specialisti,
despre intreprindere, despre produsele si serviciile create.
• Construirea unei reputatii de incredere neconditionala si sa o prezinte intr-un mod usor de inteles
clientilor, partenerilor, cumparatorilor si investitorilor interesati.
• A furniza tuturor utilizatorilor informatii fiabile.
• Amonetiza reputatia si statutul.
• A crea un mediu de incformatii fiabile care permit oricarei intreprinderi sa aiba o fundatie solida
pentru tokenizarea oricarui tip de vanzari publice.
• A mari nivelul de securitatea luarii deciziilor la un nivel fara precedent.

Pentru a crea un spatiu global de Reprezentare Blockchain:

• A oferi oportunitate tehnologica si solutiide integrare pentru blockchain-uri noi sau deja existente
pentru a se conecta la o singura retea globala - internet de generatie noua- WEB3.0

Crearea unui nou model economic:

• Jetonul evolutionar BILLCRYPT  cu functii de dezvoltare incorporate;
• Instrument financiar progresiv, stocare de valoare a bunurilor digitale cu functii de plata in
interiorul sistemului;
• Intelegeri comune si investitii comune intre reprezentantii blockchain in interiorul platformei;

• Plata de catre utilizatori pentru bunurile si serviciilor reprezentatilor blockchain;
• Priviliegii pentru proprietari;



• Instrument financiar nou in platforma, ViP care reflecta valoarea reputationala a BR;

• Oportunitati de venituri pentru utilizatorii obisnuiti in interiorul sistemului, care efectueaza  servicii
oferite de catre reprezentatii blockchain;

• Model inovativ de auto finantare si auto reglementare.

Proeictul BILLCRYPT si-a propus obiective indraznete dar care pot fi 
realizate:

• Face tehnologiile blockhain usor de inteles,accesibile si utile pentru oricine;
• Construirea unei platforme de reprezentati blockchain cu o interfata intuitiva;
• Crearea unui serviciu de integrare global multifunctional;
• Integrarea BR-2-BR in platforma;

• Integrarea externa cu alte proiecte blockchain, sisteme si servicii;
• Integrarea cu intreprinderile offline in segmentele B2B, B2G;

• Combinarea cu alte tehnologii;
• Conectarea niselor adiacente si interactionarea eficienta cu acestea;

• Elaborari pentru a evolua solutiile existente;

• Construirea unui model economic nou si inovativ.

Modelul economic evolutionar - dezvoltarea si cresterea in capitalizare a fiecarui BR se dezvolta 
natural si creste volumul total al intreprinderii.
BULCRYPT va beneficia tuturor oamenilor din jurul lumii facand mai facila interactionarea cu 
intreprinderile in care au investit.
Companiile si intreprinderile vor simplifica si vor face fiabile relatiile cu partenerii si investitorii 
existenti.

Sistemul de integrare BILLCRYPT creeaza un spatiu global de incredere unde orice 
informatie necesara pentru luarea unei decizii este fiabila.

Valoarea infrastructurii descentralizate a Billcrypt sta in transparenta,s ecuritate si usurinta 
interactiunii, care este garantat ca va creste eficienta fiecarei intreprinderi individuale si va creste 
capitalizarea totala.

Descrierea platformei
BILLCRYPT pl este un sistem de integrare descentralizat global pentru reprezentati 
blockchain (BR)

O singura infrastructura multifunctionala care uneste reprezentatii blockchain sub 
forma unor aplicatii descentralizate pe blockchain (DApp).



O platforma unica care combina toate avantajele lumii reale si ale spatiului virtual, internetul 
familiar si blockchain.

Acesta este urmatorul pas in dezvoltare - un spatiu virtual cu posibilitati reale.

UN mediu cu o platforma convenabila si o interfata confortabila care permite oricui sa 
dezvolte in mod eficient intreprinderea integrata in sistem prin reprezentarea blockchain.

Pe platforma va fi posibil:

• Efectuarea activitatilor necesare asociate cu blockchain;

• Crearea propriei reprezentari blockchain;

• Selectarea proprietatilor si functiilor a BR necesar pentru a colecta informatiile reprezentative
despre intreprindere sau produs;

• Selectarea fluxului de informatii care vor forma ViP;

• Crearea de grupuri BR pentru diferite produse, servicii si linii de afaceri, rezumatul informatiilor
reprezentative despre fiecare apgina ViP (Virtual image Page);

• Alegerea daca un ViP normal trebuie creat sau unul separat pentru fiecare produs, serviciu, linie
de afaceri sau o singura afacere, ambele ViP in acelasi timp;

• Selectarea proprietatiilor si functiilor ale BR necesar pentru a colecta informatiile reprezentative
despre afacere sau produs;

• Selectarea fluxului de ifnormatii care vor forma ViP;

• Crearea grupurilor de BR pentru diferite produse, servicii si linii de afaceri si rezumatul informatiilor
despre fiecare pagina principala ViP (Virtual image Page);

• Monetizare ViP

• Tokenizarea afacerii;
• Crearea de bunuri digitale;

• Crearea aditionala a fluxurilor financiare pentru afacerea dvs;

• Promovarea intreprinderii;
• Atragerea de finduri;
• Organizarea finantarilor de toate tipurile;

• Desfasurarea unei noi vizualizari a platformei - IVO (Oferta initiala de ViP);

• O baza de investitori deja creata si care este in crestere;

• Gasirea partenerilor si investitorilor, clientilor si interactiunea cu acestia;

• Promovarea economica a fiecaruia aducand mai multe beneficii datorita acestei sinergii;

• Crearea si mentinerea in siguranta a registrelor fiabile (producere, stocarea si transportarea).



Investitorii vor putea sa:

• Primeasca informatii de incredere despre proiecte si intreprinderi , despre starea afacerilor lor;
• Efectueze decizii de afaceri mai precise;

• Participe in vanzari publice folosind platforma, cu termeni avantajosi;
• Participe in runde inchise.

BILLCRYPT pl ofera participantilor resurse si solutii de integrare deja pregatite:

• Infrastructura si tehnologie pentru crearea si gestionarea BR virtual.
• Solutii de gestionare a investitiilor deja pregatite;

• Dezvoltatorii pot crea propriile DApp asi le pot conecta de platforma, pentru a primi recompense
de la proprietarii BR.

Caracteristicile platformei vor fi utile pentru analize, prognoze si consultatii.

Ce este BR (Reprezentare Blockchain)

Reprezentarea Blockchain este un pachet software de aplicatii descentralizate (DApp) pe 
platforma BILLCRYPT pl, implementate in forma obisnuita de proprietari BR pe principiul unui 
cabinet pe site, unde proprietarul efectueaza toate actiunile si configuratiile.
Partea externa a BR este plasata in sectiunea tematica adecvata a platformei si este disponibila 
tuturor utilizatorilor. Aici, utilizatorii pot gasi informatii de incredere despre proprietarii BR si 
pot efectua actiunile de care au nevoie (cumpararea si vanzarea de bunuri si servii a 
proprietarilor BR, jetoanele acestora si ViP, participa in promotii si efectua comenzi, primi 
remuneratii pentru acestea).
La nivel de software, BR este o DApp compleza care ofera acces la resursele proprietarilor BR 
pe platforma si integrarea resurselor blockchain ale companiei (daca este necesar) cu platforma 
si ulterior cu blockchain-ul global.

ViР (Pagina imaginii virtuale) - Este generata automat in cabinetul reprezentativului 
blockchain, care pe baza datelor confirmate in mod constant si stocate in blockchain creeaza o 
imagine virtuala fiabila care reflecta starea lucrurilor, statutul si reputatia proprietarului BR.
Aceste date creeaza valoare aditionala pentru afacerea proprietarului BR.

VIR (Pagina imaginii virtuale) este generata automat in blockchain - reprezentarea paginii 
rezulatte, pe baza datei stocate in mod constant pe blockchain pentru a crea o imagine pur 
vizuala, prezentand starea lucrurilor, statutul si reputatia proprietarului BR.
Aceste date creeaza valoare aditionala pentru afacerea proprietarului BR.



Proprietarul BR poate imparti imaginea virtuala holoistica in orice numar de parte ViP (Parte 
a imaginii virtuale) , determina costul 1 ViP si sa o vanda utilizatorilor platformei. De aceea, 
proprietarul BT va primi fonduri aditionale pentru dezvoltarea afacerii, si ca rezultat, o 
crestere in valoarea de piata a ViP.

Utilizatorii platformei pot in orice moment vinde, schimba, oferi ca si colateral orice suma de 
ViP in orice moment.
Proprietarul BR poate produce propriile jetoane si efectua vanzarea publica pe platforma in 
mod independent. Poate asocia VIP cu jetoanele astfel incat sa se afecteze reciproc asupra 
pretului.

De aceea, sistemul economic inovativ BILLCRYPT si jetonul BILC primesc o dezvoltare 
evolutionara.

Partea imaginii virtuale(ViP) este o unitate de valoare reputationala, o 
modalitate inovativa de a exprima un nivel de incredere in termenii monetari si 
de a le transmite altcuiva.
O imagine virtuala este o reprezentare grafica, analizata de catre sistem a intregului set de 
informatii disponibil pe blockchain despre afacerea, bunurile si serviciile oferite de catre 
proprietarul BR.

De exemplu, sistemul, bazat pe informatiile de incredere stocate pe blockchain, despre companie, 
bunurile acesteia, inventariul, dinamica vanzarilor si alte activitati, determina independent fata de 
rating-uri, profitabilitatea in ultima perioada, nivelul de siguranta al investitiei.
Daca BR apartine unui produs, sistemul analizeaza toate informatiile despre acesta (locul si data 
productiei, modul de livrare, volumul de cerere al consumatorului, numarul de vanzari, notele 
acordate de clienti, etc).
Daca BR este deschis pentru serviciu, sistemul analizeaza toti parametrii (inceputul actiunii, 
volumul serviciului pentru perioadele de timp, dinamica preturilor, satisfacerea clientilor, etc.).

Sistemul analizeaza automat toti parametrii si afiseaza rezultatul ca o imagine grafica pe 
pagina imaginii virtuale – ViP (Pagina imaginii virtuale);

Platforma genereaza si afiseaza constant starea actuala a ViP pe baza totalitatii informatiei 
disponibile pe blockchain despre proprietarul BR.



Acesti factori vor stimula dezvoltarea investitiei colective. Contractele inteligente ofera posibilitati
nelimitate pentru drepturile de structurare ale obiectelor si proiectelor de investitii, si asta 
va ajuta la construirea diferitelor formaturi de vanzari. Lipsa regelementarilor bancare si 
conformitatii inc azul investitiilor prin platforma, permite proprietarilor BR sa
colecteze fonduri mai ieftin si sa nu fie impovarati cu administrare excesiva, iar asta 
reduce consturile si creste profitabilitate.

Analiza de marketing
Cercetare, studiu, implementare

Timp de mai multi ani, am explorat in mod constant investitiile si pietele financiare, noi 
posibilitati tehnologice si o intelegere clara ca este nevoie de timp pentru a intelege abordari 
noi de implementare a tehnologiei blockchain.
Rezultatul cercetarilor noastre a fost dezvoltarea conceptului revolutionar a unei platforme de 
reprezentati blockchain, care uneste blockchain-ul cu viata de zi cu zi.

Cercetarile in acest domeniu au fost efectuate de catre companiile 
internationale de consultanta: McKinsey;



Accenture; 

CoinSchedule; 

International Data Corporation (IDC); 

PwC (PricewaterhouseCoopers International Limited). 

Aceste studii argumenteaza ca tehnologiile blockchain inca sunt in stagiile de inceput ale 
dezvoltarii si necesita o implicare mai mare a comunitatii de afaceri pentru a spori cresterea, 
maturitatea si aplicatia in masa.

Interesul investitiilor in tehnologiile blockchain este in crestere pe masura ce diferite companii  
isi plaseaza datele in registre distribuite sigure si invulnerabile, de aceea transformand toate 

procesele unei afaceri.

Specializarea in pietele tehnologiei de informatii si telecomunicatiilor, cercetarea si compania 
de cercetare International Data Corporation (IDC) au efectuat cercetari extensive asupra 
prospectelor solutiilor blockchain in diferite afaceri si au compilat o lista de tari unde 
dezvoltarea tehnologiilor DLT  (Tehnologia registrelor distribuite) a devenit o prioritate.

Conform estimarilor IDC, in decursul urmatorilor 5 ani, cresterea anuala in implementarea 
solutiilor blockchain va fi de 81.2%. Investitiile de afaceri in utilizarea tehnologiilor registrelor 
distribuite ar trebui sa ajunga la 16.7 miliarde pana la finalul anului 2022.

Compania internationala de consultanta McKinsey, analizeaza in mod constant piata, ajungand 
la concluzia ca lista celor mai mari investitori in tehnologiile blockchain si introducerea acestora 
ins ectorul comercial si cel al serviciilor va fi condus de Statele Unite.
Acestea sunt urmate de Europa de Vest, CHina si tarile din regiunea Pacific, care se vor concetra 
pe sectorul financiar.
Exista si alte industrii in care tehnologia blockchain ar trebui sa se dovedeasca. Companiile 
concentrate pe inovatie pot adopta tehnologia.

Pe baza principiului metodologic, Occam's razor, declara ca cea mai simpla solutie este cea mai 
buna, cercetatorii McKinsey au incredere ca este dificila implementarea unei solutii blockchain 
in fiecare domeniu.

Studiile arata ca introducerea registrelor distribuite sunt necesare in domenii precum 
asigurare, lanturi de aprovizionare, piete de capital, unde registrele distribuite pot rezolva 
probleme de ineficiente, frauda si pot ajuta la imbunatatirea procesului de transparenta.

In plus, cercetatorii au incredere ca introducerea tehnologiei blockchain este intotdeauna un 
semnal pozitiv pentru ivnestitori, care arata ca compania este angajata la inovatie.



Compania de consultana PwC (PricewaterhouseCoopers International Limited) a efectuat un 
studiu printre 600 de directori din 15 tari si au gasit ca 84% deja se adapteaza la tehnologia 
blockchain in procesele lor de afaceri, in timp de 62% din respondenti ne-au spus despre 
propriile propiecte blockchain, din care 25% din companiile din studiu au ajuns la stadiul 
lansarii versiunii pilot a retelei blockchain. Se mai reporteaza ca reprezentanti ai tuturor 
sectoarelor economiei incearca sa isi transfere afacerile pe blockchain. Un sfert din 
respondentii PwC  au spus ca nu au nici o idee despre cum sa porneasca sa lucreze cu 
blockchain, 14% dintre reprezentantii afacerii s-au plans de lipsa de gestionare a mecanismelor 
si interactiunea cu noua structura, care le-a incetinit tranzitia pe blockchain.

Conform prognozei companiei de consultanta Accenture, blockchain va contine mai multe 
tiuri de bunuri in 2019–2024, iar pana in 2025 va deveni un fenomen in masa si o parte 
integrala a partii de capital global.
2019 va fi un punct de cotitura pentru dezvoltarea tehnologiilor blockchain si implementarea 
acestora in diferite domenii de activitate a proportiilor globale.

Studiile efectuate de compania de consultanta CoinSchedule au aratat ca in 2018, doar prin
ICO, $ 21.4 miliarde au fost atrase catre industrie.

Solutiile tehnologice existente in momentul actual rezolva probleme mici, asigurand astfel 
dezvoltarea segmentului blockchain.
Este absolut clar ca piata duce lipsa de integrare a solutiilor cuprinzatoare.
Cat despre platformele blockchain, acestea sunt in general platforme care permit utilizatorilor 
sa creeze propriile bunuri crypto - jetoane blockchain si sa le comercializeze pe pietele de 
bursa, atragand astfel investitii.
In versiunea extinsa, in plus fata de eliberarea bunurilor digitale, pentru vanzari 
descentralizate cu functii suplimentare pentru reglementarea comunitatilor, vot si 
transmiterea mesajelor criptate.
Dintr-un punct de vedere practic, aceste paltforme si bunuri nu sunt functionale.

Deoarece informatiile de infrastructura sunt dificil de folosit di nu au utilizare in viata de zi cu 
zi, lucru care forteaza utilizatorii sa converteasca in mod regulat monedele fiat in jetoane si 
vice versa. Asta creeaza o complexitate suplimentara si o instabilitate in intregul sistem.

Cat pentru platformele de registru blockchain, acestea sunt folosite in domeniul inregistrarilor 
juridice, logistica, asigurare sociala, educatie medicina, controlul calitatii, dar de obicei nu sunt 
integrate in blockchain.

In acest moment, dezvoltatorii sunt angajati in mod activ in crearea codurilor open source, care 
vor face posibil schimbul de bunuri digitale si cryptomonede intre blockchain-uri.



Acest lucru confirma faptul ca potentialul tehnologiei blockchain nu a fost inca realizat.

Dupa cum putem vedea, platformele existente se afla in conditii complexe si nestructurate si 
nu exista solutii complet dezvoltate de integrare pe platforme.

De aceea, sistemul de integrare BILLCRYPT pl va deveni indispensabil pentru crearea de 
reprezentari blockchain si va fie xtrem de utila pentru afaceri, investitori si utilizatori obisnuiti.
Jetonul BILLCRYPT are sanse foarte mari sa ajunga in pozitie de top in rating-ul cryptomonetar.

Este deja clar ca scopul blockchain este de a deveni o modalitate noua de a stoca si transfera 
valoare sub forma digitala.
Una dintre functiile principale este abilitatea de a face transferurile de bani fara participarea 
retelelor bancare.
In economiile tuturor tarilor fara exceptie, una dintre cele mai reglementate este cea bancara. 
In primul rand, inspectiile regulate si rapoarte constante pentru numeroase comisioane care 
monitorizeaza lichiditatea institutiilor de credit.

I spatiul crypto, proiectul isi construieste propriul model economic, independent de 
reglementarile exterioare. Blockchain ofera auto reglementare complet descentralizata.
De aceea, activitatile bancare traditionale care se bazeaza pe blockchain au costuri de 
functionare aproape zero, iar acuratetea operatiunilor ( corectitudinea contabilitatii si 
intelegerile dintre clienti) este incomparabil mai mare decat institutiile financiare traditionale.
Existe deja cateva exemple de unuine de succes a sistemelor financiare clasice cu unul virtual, 
unul dintre ele fiind Banca Norvegiana Banca Scandinava, care a combinat conturile existente 
ale clientilor cu portofelul online de pe Coinbase.

In prezent existe deja o cerere uriasa in lume pentru investitii sigure, clare si rpedictibile. 
Piata este uriasa totodata cu potentialul de crestere, de la inceput si pana acum aflandu-se la 
nivelul sistemelor de plata cu cardurile de plastic de acum 25 de ani.

Blockchain se afla intr-o faza de crestere fenomenala. Creste tehnologic la o scara mai mare, 
adaptandu-se la lumea reala. Exemple de utilizare in aproape toate sectoarele. Pe masura ce 
mai multi investitori sunt interesati de tehnologiile blockchain, vom vedea un impact urias  a 
tehnologiei blockchain, atat in industrie cat si in viata de zi cu zi. Va fi folosit si in conjunctie cu 
alte tehnologii, inclusiv inteligenta artificiala - AI,big data, etc., pentru a le face mai eficiente si 
practice.

Exista o envoie urgenta pentru solutii de integrare. Acest lucru este inteles chiar si de 
giganti precum Samsung si Apple, care vorbesc intr-o singura voce despre interpenetrarea



diferitelor platforme, ca o tendinta importanta pentru piata care promite sa aduca beneficii 
comune chiar si competitorilor directi.

In grad duferite, se intampla in domenii foarte diferite, de exemplu, in componente pe care 
diferite companii schimba tehnologia in mod frecvent, este imposibil de a pastra costul 
dezvoltarii pentru a mentine accelerarea acesteia. Piata forteaza companiile sa coopereze, iar 
acesta este un lucru bun, deoarece utilizatorii primesc produse foarte diferite, dar cu un 
numitor comun.

In aceasta situatie, principiile operatiunii integrarii sistemului BILLCRYPT face ca sa fie una 
dintre cele mai avansate platforme blockchain.
Acesta este un proiect unic, comparativ la scara cu Facebook sau Google.

Partea tehnica
BILLCRYPT pl este o platforma open-source, multifunctionala care permite crearea de 
reprezentativi blockchain.
Utilizarea tehnologiei blockchain intr-un proiect permite crearea unui sistem verificabil care 
este transparent pentru toti participantii.
Platforma are o interfata intuitiva integrata sub forma unei structuri a site-ului logica si are o 
aplicatie pe mobil.
Platforma integreaza si opereaza sistemul de aplicatii descentralizate (DApp), Scontracte 
inteligente pe blockchain-ul Ethereum si alte servicii de interactiune.
DApp este o aplicatie descentralizata pe blockchain, proiectata in mod special pentru anumite 
scopuri, efectueaza actiuni programate pe blockchain.



Cuprinde coduri backend si frontend. Se afla in contact cu proprietarii de BT si utilizatorii au o 
interfata creata printr-un cod frontend, care se refera la codul backend pentru a efectua 
anumite functii. DApps ofera interactiune intre utilizatori si proprietarii BR in mod direct, un 
server central nu este necesar. Open Source.
Functiile utilizatorilor DApps pot fi accesate de mai multi utilizatori in orice moment. Toate 
functiile vor fi disponibile prin browser si o aplicatie pe mobil.

DApps, create de dezvoltatorii platformei, sunt sustinuti de serviciile tehnice BILLCRYPT pl, 
pentru procese automate continue.
DApps lucreaza la algoritmii contractelor inteligente care au legatura cu functionalitatea 
acestora. DApps urmaresc schimbarile, iau in calcul reputatia si mentin statutul BR generat in 
interiorul platformei.

Contractele inteligente sunt in mod special scrise in limbajul de aplicatii Solidity care 
functioneaza exact cum sunt programate fara posibilitatea cenzurii, interventiei tertilor, fraudei.
Codul de calculator al contractelor inteligente va permite sa aplicati reguli si reglementari intre 
doua parti care urmeaza sa interactioneze si sa efectueze o intelegere. Contractele inteligente 
ofera executie automata pentru un contract juridic.
Dupa ce o intelegere a fost scrisa, poate fi executate de cate ori se doreste. Un contract 
inteligent este o intelegere juridica care este scrisa intr-un cod de calculator pentru a automa 
sarcini si pentru a asigura transparenta actiunilor sistemului. De exemplu, contractele 
inteligente pot fi folosite pentru a cumpara sau vinde sau pentru a dovedi proprietatea.

Platforma ofera utilizatorilor un set de Dapps integrate, asigurand functionarea tuturor 
functiilor platformei si abilitatea de a crea dapps si contracte inteligente suplimentare sau 
implicand specialisti prin reprezentarea acestora pe platforma pentru a ajuta la extinderea
capacitatilor idnividuale. DApp SDK fac Billcrypt API atractiva pentru utilizare in piata aplicatiilor 
descentralizate care se afla in crestere.

Principalul limbaj de programare este Solidity, este posibila si implementarea 
limbajelor  LLL si Serpent (similar cu un limbaj de programare ca Python). DApps nu 
sunt legate doar de tranzactiile financiare si pot fi folosite pentru orice scop.

Toti participantii (indivizi, organizatii, agentii guvernamentale) au drepturi egale si utilizeaza 
acelasi protocol atunci cand se conecteaza.

Conectarea la platforma este posibila folosind protocoale JSON-pure API (Web API) , care sunt 
compatibile cu orice aplicatie care compileaza cu mesajele standard, precum ISO20022 sau
Financial Products Markup Language (FpML), care este un protocol XML care suporta 
operatiuni comerciale electronice in domeniul finantelor. FpML este folosit in operatiunile 
electronice ale



Dutsche Bank, Reuters, SunGard si gestionarea riscului, in FpML pentru Java (FpML Toolkit

pentru Java), un pachet dezvoltat de catre Kronos Software si Logica functioneaza pe sistemul
FpML care gestioneaza tranzactii exotice in Commerzbank.

Modulul de plata construit in sistem va transfera in mod automat jetoane in dolari americani 
pentru operatiunile corespunzatoare si vice versa. Asta va permite schimbul de a transfera 
jetoanele pentru dolari si dolarii pentru jetoane, iar rata de schimb va corespunde cu cea a 
exchange-ului. Cu ajutorul portalelor, utilizatorii vor putea sa converteasca monede fiat in 
jetoane si vice versa prin operatorii corespunzatori - furnizorii de servicii de plata.

Utilizarea blockchain

Initial, platforma BILLCRYPT este construita pe blockchain-ul Ethereum.

Ethereum are in prezent cel mai mare numar de noduri printre blockchain-uri, facandu-l cel 
mai descentralizat.
Platforma Turing pe baza blockchain.

Caracteristici cheie ale blockchain

• Toate informatiile care intra in bloc sunt codate;

• Hashing este o garantie a imutabilitatii a unui bloc adaugat unui blockchain.
• Semnaturile si cheile digitale (private asi publice) protejeaza informatia de acces neautorizat
asigurand securitatea in interiorul sistemului, si inaccesibilitate pentru cei din exterior.

De aceea, data este stocata in blockchain si protejata de o criptare puternica folosind o 
semantura digitala.
Procesul de scriere a datelor pe un bloc este un proces singular. Nu poate fi schimbat sub 
nici o forma.

Toate informatiile sunt formate ca o structura de date si stocheaza diferite tipuri de:
• Gestionare a identitatii
• Documente
• Activitati de gestionare
• Operatiuni a afacerii
• Procesarea tranzactiilor
• etc.



Actiune de siguranta

Fiecare bloc din blockchain are o valoare hash care actioneaza ca identificator. Doua blocuri 
nu pot fi niciodata identice. Asta inseamna ca datele de pe bloc nu pot fi schimbate, deoarece 
valoarea functiei hash nu poate fi schimbata. In plus, toate informatiile stocate in bloc sunt 
protejate de criptografie. Data poate fi deblocata doar de cei care au creat-o. O cheie privata 
este necesara pentru a acecsa datele.

Tranzactiile care sunt stocate intr-un bloc sunt semnate digital si, de aceea, dupa ce sunt 
salvate, nu pot fi modificate, oferind blocului integritatea necesara si transparenta.

Arhitectura platformei

Platforma cuprinde module integrate in care puteti desfasura orice activitate pentru un 
proiect.
Un nivel inalt de adaptabilitate- Platforma permite proprietarilor BR sa combine in mod 
independent module care se potrivesc nevoilor lor.
Modulele sunt asamblate prin combinatii de DApps care se potrivesc si sunt impartite in 
grupuri:
• Infrastructura
• Functional

• Plata
• Specializare
• Servicii



Algoritmii care sunt create sunt bazati pe avolutie naturala, pe baza nevoilor utilizatorilor si vor 
putea construi in mod automat contracte inteligente, combinand diferite sarcini, componente 
si modele de comportament.
Cu ajutprul DApps, procesele Continuous Integration (CI) si Continuous Delivery (CD) sunt 
implementate si acompaniate. Numarul simultan de utilizatori aprticipanti este nelimitat.

Colaborare
Intentionam sa oferim acces reprezentantilor comunitatii de dezvoltare astfel incat sa isi 

creeze propriile tehnologii peste nivelul de baza.

Dezvoltatorii sunt angajati in mod activ in crearea de cod open source care va face posibil 
schimbul de informatii si cryptomonede intre alte platforme si blockchain-uri.

Pentru a rezolva problemele integrarii diferitelor blockchain-uri si imbunatatirii tehnologiilor 
blockchain, abordari noi sunt dezvoltate pe baza dezvoltarilor implementate cu succes, in 
special Atomic Swaps, care au fost deja implementate in unele blockchain-uri care sustin teh 
ologia unui certificat SegWit separat (Segregated Witness). Asta permite retelei sa 
functioneze ca inainte si in acelasi timp saplaseze informatia in unitatea principala, si 
intotdeauna elimina variabilitatea identificatorului aceleiasi tranzactii. Ca rezultat, siguranta 
este in crestere si viteze mai mari sunt asigurate.

Asta se realizeaza prin schimbarea structurii stocarii de date in bloc si mecanismul de 
verificare al tranzactiei pentru noduri de retea deplin dezvoltat.

Cateva grupuri lucreaza in compatibilitatea tehnologiilor multi-platforma, inclusiv Ethereum 

Enterprise Alliance Consortium (EEA) 

Partea integrala a platformei BILLCRYPT pl va actiona ca re recidivist 0x, transmitand 
informatia actuala intre blockchain-uri.

Serviciul BILLCRYPT efectueaza in mod tehnic pe baza blockchain, care are propria unitate 
monetara, care este folosita pentru a plati comisioanele minime de tranzactionare.
Pentru simplicitate si claritatea calculelor, utilizatori a unor blockchain-uri de remuneratie vor 
fi tazxati intr-o singura unitate monetara- jetoanele BILC. 

Pentru plati internationale directe, Microsoft Dynamics System este integrat in platforma 
impreuna cu SWIFT, care permite transferul fondurilor in mod direct conturilor participantilor.



Descrierea jetonului 
si modelul financiar
Jetonul BILLCRYPT, simbol BILC
Bunuri digitale valoroase protejate de coduri Contracte inteligente cu un 
standard ERC20 emis pe platforma Ethereum.
O singura emitere si o suma limitata de 152 000 000 BILC.

Jetonul poate fi divizat pana la 0.00000001 BILC.

Model financiar deflationar - introducerea pe piata a unui numar limitat, rascumpararea 
jetonului pentru profituri, contractul inteligent are o functie de ardere a jetoanelor de catre 
fondatori pentru a putea proteja valoarea pe piata.

Daca este encesar, poate fi transferat pe alte platforme in viitor in timp ce prezerva 
numarul total de jetoane pe toate platformele.

Fiecare jeton BILC ofera abonare nelimitate pe BILLCRYPT pl. Proprietarii 
de termen lung primesc abonare privilegiata pe platforma.

Jetonul evolutionar BILLCRYPT este modern, inovativ, de tehnologie inalta si foarte profitabil 
pentru investitii. Este o componenta cheie a sistemului care ofera decontari interne reciproce.

Bunul digital BILLCRYPT este stocat in blockchain-ul Ethereum si va persista in mod nedefinit, 
chiar si in cazul unei catastrofe la nivel global, pana la ultimul nod din retea din toate cele din 
jurul lumii.
Toate nodurile sunt egale si independente. Data este pastrata descentralizat si distribuita prin 
retea. Sistemul nu are un singur proprietar care ar putea sa il gestioneze independent. Orice 
schimbari din sistem se pot intampla daca majoritatea nodurilor accepta si confirma aceste 
schimbari. Accesul la un bun digital precul BILC se poate desfasura oriunde in lume atat timp 
cat exista prezenta internetului.

Bunul digital BILLCRYPT poate fi stocat pe portofele cold in absenta internetului.

BILС este un bun digital de stocare a valorii, care ofera acces la functiile proiectului, si un fel 
de tichet pentru a intra in pre-vanzari inchise, iar moneda digitala interna, care poate 
rascumpara bunuri digitale noi sub forma ViP si jetoanele altor proiecte.



Fiecare asemenea jeton, in schimb, ofera privilegii semnificative detinatorilor si utilizatorilor is 
le mareste veniturile.

BILC poate fi plasat pe exchange-uri, cat si comercializat in mod liber, schimbandu-le sau 
chiar putand fi inchiriate. Multe exchange-uri ofera o poportunitate suplimentara pentru 
a inchiria jetoane cu termeni flexibili. De aceea, jetonul BILLCRYPT va fi comercializat si 
inchiriat pe mai multe exchange-uri.
Utilizarea reprezentarilor blockchain a BILС pentru intelegeri comune cu garantarea 
privilegiilor comune vor crea o cifra de afaceri obisnuita si va creste in mod constant cererea 
pentru BILC.

In timp, multi BR vor fi creati pe paltforma , ceea ce va necesita jetoane BILC ca moneda 
interna pentru o dezvoltare eficienta.

BILS vor fi necesare pentru: 

• Plata pentru bunuri si servicii;
• Achizitii ViP pentru investitii in platforma;

• Plasarea unor anumite sume garantate de jetoane;
• Atragerea de fonduri de la comunitatea crypto pentru investitii intr-o gama larga de proiecte IT
catre sectorul real; 
• Plata catre utilizatori sub forma castigurilor;

• Plata comisioanelor minime pentru servicii suplimentare pe platforma in plus fata de pachetul 
gratuit.

Economia proiectului este proiectata pentru a asigura securitate financiare, 
flexibilitate sistemului in orice moment, stabilitate si posibilitatea de dezvoltare si de 
crestere.

Crearea unui BR cu un set minim de caracteristici este gratuita. 
Asta asigura crearea in masa a BR noi.

Fluxuri financiare si veniturile platformei: 

1. Utilizatorii achizitioneaza BILLCRYPT pentru stocare si utilizari viitoare. Pentru a crea economii sa 
isi prezerve valoarea propriilor fonduri.

2. Emiterea BR si implementarea pe platforma a jetoanelor si proiectelor acestora pentru 
utilizatorii platformei BILLCRYPT, furnizand privilegii, preturi reduse, bonusuri, conditii mai 
bune, pentru cryptomonede si monede fiat, dar fara privilegii. De aceea, cererea pentru  
BILLCRYPT este formata, lucru care influenteaza schimbul si pretul de achizitie. Pentru a obtine 
privilegii, investitorul poate achizitiona orice suma de BILLCRYPT in avans si pastra suma care 
nu este necesara pana la momentul potrivit.



3. Investitorii vor putea nu numai sa acizitioneze jetoane dar si sa dezvolte afaceri reale, de exemplu
deschiderea unor ramuri noi in lumea reala ca si partener. Acest lucru poate fi numit urmatorul 
stagiu de dezvoltare a francizelor. Va crea si fluxuri financiare pentru BILC.

4. Utilizatorii platformei pot efectua anumite lucruri cu instructiunea reprezentantilor blockchain
(intrstructiuni si sarcini tehnice, creand contracte inteligente, colectand informatii, publicitate, 
participarea in promotii si programe de recompense,etc.). Acestea sunt platite in BILC.

5. Utilizarea BILLCRYPT pentru achizitionarea unei parti a imaginii virtuale - ViP, care este o derivata
care reflecta rating-ul unui obiect real.
6. Inchirierea BILLCRYPT. Detinatorii de jetoane le pot inchiria altor utilizatori, pentru un comision.
Utilizatorii pot folosi jetoanele BILLCRYPT platind chirie proprietarilor.
7. Activitati de functionare. Platforma inregistreaza un profit sub forma comisioanelor. De la
proprietarii de gazduire BR, servicii si functionalitate suplimentara a integrarii sitemului. De la 
utilizarea privilegiilor furnizate de utilizarea resurselor platformei pentru relatii comerciale.
Comisioanele pot fi rascumparate sub plata unor servicii si sarcini efectuate de utilizatori.
8. Activitati de ivnestitie pe platforma. Platforma, pe baza analizei imaginii virtuale a companiilor
poate efectua in mod automat decizii de investitii a fondurilor din fondul de rezerva in bunurile 
digitale ale BR.
9. Veniturile obtinute din vanzarea de jetoane de la alte proiecte si BR al acestora.

10. Venituri din publicitatea de pe platforma.

In fiecare luna, 80% din profitul net al platformei va fi utilizat pentru a rascumpara jetoane 
BILC. Ca rezultat, cerere suplimentare va fi create. Cresterea profiturilor prin aceasta 
modalitate va crea in mod constant o cerere solventa pentru jetoanele BILC, care, conform 
legilor pietei, va duce la o crestere in valoare. Se mentioneaza ca investitorii care economisesc 
jetoane BILC pentru o perioada mai lunga de timp vor putea eventual sa le vanda la un pret 
mai mare.

BILLCRYPT este o combinatie de unicitate si caracter in masa.

Acesti factori vor crea un model inovator independent cu propriile relatii economice interne. 
Vor stimula dezvoltarea relatiilor de investitii si vor implementa un nou impuls investitiilor 
colective. Va duce veniturile proprietarilor BR la un nou nivel.

BR, ViP, DApps & Contractele inteligente ofera posibilitati nelimitate pentru a construi diferite 
formaturi si structuri pentru obiecte si bunuri digitale a proiectelor de investitie. Absenta 
reglementarilor complicate si proceselor de conformitate, impreuna cu disponibilitatea unor 
informatii reprezentative fiabile, permite initiatorilor proiectelor cu BR sa stranga bani pentru 
proiectele lor si sa nu fie impovarati cu obligatii si sa reduca costurile in timp ce sporesc 
profitabilitatea.



BILLCRYPT ITO (Oferta initiala de jetoane) 

Participantii ITO BILLCRYPT creeaza intr-adevar istorie, promoveaza realizarea conceptului 

de inovatie si dezvoltarea celor mai noi tehnologii.

Fodnurile stranse din vanzarea de jetoane BILC, prin ITO, vor fi folosite pentru a finanta 
crearea sid ezvoltarea ecosistemuluiBILLCRYPT in urmatorii 5 ani.

PRE-VANZARE
In stagiul initial al pre-vanzarii la momentul acesta al Cartii Albe, investitorii timpurii au 

convertit in  BILLCRYPT 7 775 981 USD 

Grafiul pretului din pre-vanzare 

VANZARE DE JETOANE  3 Iulie – Sept. 30, 2019, sau daca se atinge 

plafonul maxim

Pret ITO - 1 BILC = 1 USD = 0.005 ETH 

Plafon minim = 10 000 000 USD = 50 000 ETH 

Plafon maxim = 80 000 000 USD = 400 000 ETH 

44% din probleme = 66,880,000 BILC vor fi disponibile in ITO 
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DISTRIBUTIA JETONULUI

In cel mai scurt timp posibil dupa vanzarea de BILC va fi comercializat pe piata de exchange-uri.

Utilizarea extensiva a BILC va duce la cresterea in valoare si de aceea va fi o unealta 
excelenta pentru investitii.

Utilizarea fondurilor

25% - dezvoltare
25% - marketing 

15% - fond de stabilizare 

15% - scalare
10% - echipa
   5% - juridic

   5% - cheltuieli administrative 



Implementarea proiectului este impartita in stagii: 
· Dezvoltare
· Strangere de fonduri
· Crearea platformei
· Scalare
· Integrarea cu alte blockchain-uri

Suma fondurilor stranse va afecta stagiile lansarii. 

Daca rezultatul vanzarii publice este mai mic decat plafonul maxim, proiectul se va desfasura 
in functie de suma colectata, care va crea in final un produs de succes. Pentru a strange 
fondurile necesare lansarii se pot organiza runde suplimentare.

Parte juridica 

Din punct de vedere juridic, ejtoanele crypto BILLCRYPT sunt implementate ca produs digital si 
nu pot si titluri de valoare sau actiuni intr-o firma. De fapt, jetonul este legat de functiile 
sistemului de integrare si de valoarea BR, ViP si alte produse din sistem. De aceea, jetoanele 
permit mentinerea controlului asupra companiei si in acelasi timp satisfac interesele 
investitorilor.

Foaia de parcurs 
2016  
Aparitia ideii de a crea o platforma blockchain multi-
functionala pentru intreprinderile existente, proiecte 
de investitii si investitori.

2017
Formarea conceptului; 
Tehnologii, sarcini, solutii. 



Q2 2018 

Dezvoltarea proiectului, sistemului economic si cel de securitate;

Negocieri si concluzii ale intelegerilor cu pertenerii proiectului, 

participantiia ctuali a grupului de investitii; Scrierea unui contract

inteligent pentru jetonul BILLCRYPT; Pregatirea pentru pre-

vanzarea inchisa;

27 Iunie lansareaBILLCRYPT (versiunea test);

Inceperea acceptarii aplicatiilor pentru pre-vanzarea inchisa,

pret 1BILC = $ 0.5

Q3 2018 
Perioada de test;
Continuarea dzevoltarii proiectului, sistemul economic si sistemul 
de securitate;
08 08 2018 emiterea BILLCRYPT - emiterea a 152 000 000 BILC

Pre-vanzare inchisa: pret 1BILC = $ 0.5

Achizitie minima 10,000 BILC = $ 5,000

Convertirea fondului de investitie de la investitorii timpurii ai
BILLCRYPT  

Q4 2018 
Continuarea dezvoltarii proiectului si sistemului economic 
Finalizarea v.1 a cartii albe
Crearea site-ului proiectului
18 Octombrie - inceperea stagiului final a pre-vanzarii private 
Pret 1BILC = $ 0.6

Achizitie minima 10,000 BILC = $ 6,000

16 Noiembrie - pre-vanzare publica (acceptarea aplicatiilor) 
Pret 1BILC = $ 0.75 

Achizitie minima 20,000 BILC = $ 15,000 



Q1 2019 
Modelarea procesului proiectului;
Introducerea termenilor si conceptelor BR si ViP;

Crearea unui model economic inovativ;

Cartea Alba v.2;

Negocieri cu investitorii institutionali.

Q2 2019 
Extinderea conceptului BR;

Modelarea proceselor de sistem;

Introducerea termenului si conceptului IVO (Oferta initiala ViP);

Cartea Alba v.3;

Localizarea limbii (Franceza, Spaniola, Coreana, Germana, Italiana, 
Japoneza, Chineza, etc.)
Marketing, PR & publicitate inainte de inceperea vanzarii de jetoane;
Conectarea la caracteristicile cheie ale proiectului in lumea crypto;
Negocieri cu investitorii institutionali.

Q3 2019 

ITO incepe 03.07.2019 в 13:15 UTC

Pret1 BILC = $ 1

Juridic
Aplicarea pentru exchange-uri
Finalizarea ITO 30.09.2019 05:03 UTC sau dupa ce se atinge 
plafonul maxim
Finalizarea distributiei BILC

Listarea pe exchange-uri

Q4 2019
Dezvoltarea platformei, infrastructura, design, layout, MVP

Integrarea paltformei cu surse externe
Inceperea comercializarii BILLCRYPT

Dezvoltarea economica BILLCRYPT



Q1 2020 
Efectuarea test a BR pe platforma
Testare ViP;

Cresterea prezentei de piata;

Q2 2020 
Munca complexa asupra dezvoltarii economice si 
economice a platformei;
Perioada de test BR & ViP

Q3 2020 
Lansarea tuturor functiilor platformei;
Lansarea BR cu functiile de baza;

Lansarea IVO (Oferta initiala ViP);

Inceperea proiectelor partenere ale platformei;
Inceperea pre-vanzarii private a proiectelor partenere;

Q4 2020 
Lansarea completa BR;

Solutii de integrare;

Inceperea proiectelor partenere in pre-vanzare;

Inceperea proiectelor partenere ICO

2021 si mai departe 
Extinderea capabilitatilor platformei;
Extinderea BR & BILLCRYPT



Lucrul cu comunitatea
Retelele sociale sunt inradacinate in vietile noastre astfel incat sunt sursa principala de 
comunicare si diseminare a informatiei.
In orice caz, nivelul penetrarii utilizarii retelelor sociale difera in functie de geografie si factori 
demografici. Intelegand aceste diferente este foarte important atunci cand se vizeaza o 
anumita audienta.
Intentionam sa ajungem la o audienta la nivel global lucrand cu locatiile regionale si 
comunitatile de interes, integrandu-le intr- singura comunitate globala Billcrypt.

Ne dorim sa facem proiectul cunoscut unui numar cat mai mare de persoane interesate din 
jurul lumii. Astfel en dorim ca cat mai multi oameni sa devina suporterii nostri.
Pana acum, am efectuat locatii multilingve ale proiectului si am diseminat informatia in mod 
activ in limbi relevante pe toate continentele.
Audienta potentiala a Billcrypt foloseste diferite servicii, retele sociale si aplicatii pentru 
comunicare si munca de zi cu zi.

Publicitate pe retelele sociale

Audienta retelelor sociale la inceputul 2019 a fost in jur de 4 miliarde de oameni.
Numarul utilizatorilor de telefon mobil este de peste 5 miliarde de oameni. Iar acest numar 
este in crestere rapida, in special pentru utilizatorii activi ai retelelor sociale de pe 
dispozitivele mobile - o rata de crestere de peste 40% pe an.
Chiar daca luam in considerare ca unele sunt conturi false, ''botii'' si conturi terte pentru o 
persoana, numarul de utilizatori reali este destul de impresionant. In functie de structura de 
trafic web sau tipul dispozitivului, majoritatea traficului este generat de catre utilizatorii de 
pe mobil 56%.

Acestea sunt oportunitati excelente pentru atragerea audientelor interesate, din moment 
ce toate platformele ofera unelte de publicitate pentru a transmite informatii necesare.
Facebook ocupa amjoritatea pietei multumita celor 2 miliarde de utilizatori activi.
Instagram are peste 1 miliard de utilizatori.
QQ, WeChat si Qzone, au un total de 3 miliarde de utilizatori activi, majoritatea in regiunea 
Asia-Pacific.

Aplicatiile de mesaje castiga din ce in ce mai mare popularitate, in care multi autori de canale 
sunt creati folosind continut util care atrage multi abonati activi. Una dintre cele mai populare 
din lume este aplicatia chinezeasca WeChat, cu o audienta de peste 900 de milioane



de oameni. Acesta nu este doar un chat ci un intreg ecosistem care include posibilitatea 
paltilor, reservarilor, etc.

Kakao este de baza printre Coreeni de Sud, cu un public de peste 100 de milioane de oameni.

Telegram este un messenger instant folosit in mod activ in toata lumwa, publicul este de 
peste 200 de milioane de oameni.

Pentru dezvoltarea globala a proiectului sunt relevante si:
YouTube, VK, Twitter, Reddit, Medium. 

Acestea sunt canale moderne si relevante pentru transportarea informatiei catre 
utilizatori care prefera continutul profund.

Aceste retele sociale si messenger-uri sunt principalul mod de a spune lumii si comunitatii 
despre ideile Billcrypt. 

Publicitate contextuala
O modalitate dovedita de a face apel la interesul unui utilizator potential in timp ce 

navigheaza pe internet este publicitatea contextuala.

Suntem constienti ca decizia de a investi in proiecte blockchain ar putea sa nu se petreaca 
imediat, de aceea, pentru ca utilizatorul sa fie atent la serviciul nostru, tot zgomotul care 
insoteste informatia trebuie sa dispara. Pentru aceste scopuri, liderii mondiali prindtre 
motoarele de cautare  — Google, Bing si Chinese Baidu — sunt perfecti.

Listarea ICO in agregatori reputabili 

Agregatorii ICO sunt resurse de internet specializate care ofera utilziatorilor informatii desre 
proiectele ICO care urmeaza in jurul lumii: date, valoarea jetonului (monedele proiectului), 
stagii, bonusuri, etc. Exista multe listari in jurul lumii atat la nivel global cat si local, care ajuta 
la luarea unei decizii de achizitie, cantarind avantajele si dezaavntajele si opiniile altor 
utilizatori despre ele.



Media - Blockchain / Cryptomonede / IT 

Desigur, oferim o atentie speciala recenziilor amanuntitea proiectului nostru pe resursele de 
internet, care prezinta zilnic ce se itnampla inlume din punct de vedere IT, blockchain si 
cryptomonedelor. Opinia de autoritate a jurnalistilor va permite mai mult decat o singura 
opinie printre utilizatorii potentiali ai Billcrypt, dar si feedback de la oamenii implicati in analiza 
proiectelor profesionale.

Astfel, postarile de informatii si publicitatea in retele sociale populare, publicitatea 
contextuala in motoarele de cautare, agregatorii ICO si media specializata vor oferi cea mai 
larga audienta intr-un flux masiv de utilizatori ai platformei.

Construirea comunitatii 

Pagina BILLCRYPT in retelele sociale.
Proiectul blogului pe Medium si Golos. 

Canalele oficiale pe BILLCRYPT Telegram, WeChat, Kakao. 

Pentru confortul utilizatorilor, mentinem paginile oficiale BILLCRYPT pe diferite resurse, unde 
toate informatiile relevante despre dezvoltarea proiectului se vor afla si vor fi publicate toate 
raspunsurile pentru intrebarile comunitatii. Vom afisa si anunturi despre evenimentele care 
urmeaza unde puteti discuta in persoana cu membrii echipei noastre, discutand despre 
solutii si probleme sau parteneriate noi.
Link catre site-ul nostru billcrypt.io 

These are our main channels of communication with the community. You want to know the 

details about the project? Ask a technical or any other question? Do you want to give feedback 

on the project, to share an idea? Or just chat with the team? Our official telegram chats in 

English and Russian, WeChat in Chinese, Kakao in Korean are the best places to do all this. We 

will try to be as quick and accessible as possible. 

Intalniri, conferinte, evenimente 

Dupa ITO, vom rpegati o lista a celor mai importante conferinte din jurul lumii care se dedica 
tehnologiei blockchain, unde vom fi pregatiti sa raspundem la toate intrebarile. De 
asemenea, aceasta este o oportunitate pentru noi sa aducem ideile principale echipelor care 
dezvolta DApps. Aceasta nu este numai o ocazie de a gasi parteneri dar si te a imputernici 
echipele demonstrandu-le cum putem rezolva problemele proiectelor lor datorita 
infrastructurii noastre.

https://www.billcrypt.io/


Bitcointalk.org 

Cel mai popular blog printre oamenii interesati de cryptomonede si blockchain este 100% 

bitcointalk.org. De aceea, am planuit ramuri oficiale ale proiectului in toate limbile 
reprezentate in acest blockchain specializat/resurse cryptomonetare, unde puteti intrebe si 
invata mai multe despre BILLCRYPT. 

Lucrul cu fonduri 

Atragerea fondurilor in stagiile de PRE-ITO si ITO ne vor permite sa colectam suma necesara 
pentru dzevoltarea proiectului. Acordam atentie acestei interactiuni pentru care am ajuns la IT 
nu doar cu o idee foarte puternica dar si cu un concept bine dezvoltat, strategie de dezvoltare, 
economie inovativa a proiectului, planuri de marketing si financiare foarte bine dezvoltate, 
care confirma abilitatea noastra de a duce proiectul la bun sfarsit dar si de a construi o afacere 
la nivel global.

Lucrul cu exchange-urile cryptomonetare 

Intelegem ca BILC beneficiaza nu numai din interiorul sistemului dar si atunci cand este 
comercializat pe exchange-uri, astfel incat utilizatorii sa poate profita si investi in acest 
proiect. De accea, imediat dupa finalul ITO, ne vom ocupa sa listam jetonul nostru pe mai 
multe exchange-uri.



ECHIPA 

Echipa proiectului cuprinde entuziasti si profesionisti care au incredere in oportunitatile si 
prospectele blockchain si piata cryptomonetara, dezvoltarea inovativa a economiei si 
tehnologiilor financiare moderne.

Platforma Billcrypt pl are o echipa de dezvoltare profesionista, implicata in dezvoltarea de 
platforme de succes in toata lumea.

Fondatorii si creatorii proiectului sunt oameni de afaceri cu experienta in antreprenoriat si 
activitati de management, practica in crearea si dezvoltarea de proiecte de succes, abilitati 
in investitii pe termen lung in pietele clasice si cryptomonetare.

Echipa are un numar important de profesionist si resurse de a implementa acest plan. Echipa 
este condusa de un investitor cu experienta, seful unui grup mare de investitori privati.

Evgeny Kulikov 

Fondator & CEO BILLCRYPT  

Sef al grupului de investitori Rich-Invest 



Siarhei Lutsenka 

Director dezvoltarea afacerii 

Daniel Grieg  

MANAGING DIRECTOR 
Coordonator echipa TECH 

Zahid Imran 

Bancher de investitii
CONSILIER DE TOP, EXPERT ICO 

Reprezentant UAE 

Am selectat o lista de candidati pentru departamentele tehnice, financiare, juridice, 
marketing care abia asteapta sa icneapa munca.
Unii au facut parte din stagiile de pregatire ale formarii proiectului.



Concluzia
Proiectul nostru se dezvolta activ, iar versiunea Cartii Albe ar putea fi considerata 
neterminata. Se vor efectua imbunatatiri. Versiuni actualizate vor fi postate pe site-ul 
billcrypt.io in cel mai scurt timp posibil.

Nimic din aceasta Carte Alba nu trebuie considerat un prospect, o ferta sau invitati de a investi, 
si nu trebuie considerata o oferta de a cumpara titluri de valoare in nici o jurisdictie. Acest 
document nu este compus in conformitate cu legile si reglemetarile vreunei jurisdictii si nu este 
intentionat sa protejeze investitorii si nu este reglementat de acestia.
Nu garantam profitabilitatea, doar evaluam si descriem potentialul proiectului si oferim o 
opinie de expert, care poate fi o recomandare, dar nu o garantie. Investitorii iau deciziile 
independent.
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