Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif ...................................................................................................................................................................... 5
Initial Exchange Offering (IEO) ........................................................................................................................................... 7
Kemitraan................................................................................................................................................................................................. 9
Tinnauan Permasalahan..........................................................................................................................................................10
Tujuan utama..................................................................................................................................................................................... 12
Platform Blockium.........................................................................................................................................................................14
Mekanisme kompetisi...............................................................................................................................................................16
Kreasi kompetisi oleh pengguna ................................................................................................................................18
Tipe Kompetisi.................. .............................................................................................................................................................. 21
Kompetisi Head to Head...................................................................................................................................................... 22
Airdrops ..................................................................................................................................................................................................... 23
Papan Skor........................................................................................................................................................................................... 24
Ekosistem Blockium................................................................................................................................................................. 25
Penyedia dan Operator.. ....................................................................................................................................................... 25
Blockium ................................................................................................................................................................................................... 26
Dari individu ke sebuah ekosistem ..........................................................................................................................27
Alat untuk pertumbuhan ......................................................................................................................................................27
Dukungan multibahasa ........................................................................................................................................................27
Aplikasi Blockium ........................................................................................................................................................................... 28
Pembuatan Kompetisi .............................................................................................................................................................. 29
Kompetisi di blockchain...................................................................................................................................................... 31
2

Blockchain Oracle

................................................................................................................................................................. 31

Kompetisi Blockchain............................................................................................................................................................. 31
Perbaikan Blockium................................................................................................................................................................... 32
Bagaimana cara kalkulasi hadiah?...................................................................................................................... 33
Token Blockium.............................................................................................................................................................................. 35
Ukuran pasar ...................................................................................................................................................................................... 36
Validasi Konsep............................................................................................................................................................................. 40
Dominasi Pemasaran.............................................................................................................................................................. 42
Teknologi............................................................................................................................................................................................... 43
Keamanan ............................................................................................................................................................................................44
Penyelesaian Transaksi Mata Uang Digital..................................................................................................45
Strategi Regulasi...........................................................................................................................................................................46
Sebuah ekonomi yang berkelanjutan.................................. ............................................................................... 47
Likuiditas dan volatilitas.........................................................................................................................................................48
Analisis Pesaing............. .............................................................................................................................................................. 49
Model Bisnis ........................................................................................................................................................................................ 50
Generasi Pendapatan .............................................................................................................................................................51
Manfaat Pemegang Token ............................................................................................................................................... 53
Konsep produk dan tangkapan layar ..................................................................................................................54
Poyeksi Pekerjaan ........................................................................................................................................................................ 55
Posisi keuangan & Investor ............................................................................................................................................. 57
3

Penggunaan Dana Penjualan.......................................................................................................................................58
Distribusi Token.............................................................................................................................................................................. 59
Tim pendiri............................................................................................................................................................................................61
Dewan Penasihat........................................................................................................................................................................... 62
Daftar Gambar
Gambar 1: Landasan Blockium ............................................................................................................ 15
Gambar 2: Kompetisi Block

................................................................................................................. 16

Gambar 3: Kompetisi Blockchain... .................................................................................................... 32
Gambar 4: Pasar Kripto 24h Kapitalisasi pasar total ........................................................... 36
Gambar 5: Volume perdagangan kripto berdasarkan daerah ....................................37
Gambar 6: Asia memimpin Industri permainan pada tahun 2017 .............................37
Gambar 7: Pertumbuhan pasar saham Dunia di 2018.............................................................. 38
Gambar 8: Volume FX global................................................................................................................ 38
Gambar 9: Validasi Konsep Blockium ........................................................................................... 40
Gambar 10: Demografi Pengguna Blockium . ........................................................................... 41
Gambar 11: Statistik Pemasaran Blockium ...................................................................................... 42
Gambar 12: Analisis Pesaing Blockium .......................................................................................... 49
Gambar 13: Model Bisnis Blockium ......................................................................................................... 50
Gambar 14: Model Pendapatan Blockium .................................................................................... 52
Gambar 15: Proyeksi Pekerjaan Blockium ..................................................................................... 55
Gambar 16: Penggunaan Dana Blockium .................................................................................... 58
Gambar 17: Distribusi Token..................................................................................................................... 59
Gambar 18: Visi Blockium ......................................................................................................................... 60
4

Ringkasan Eksekutif
Kompetisi
ekonomi

disebabkan

perdagangan

di

hambatan

masuk

mengganggu

pasar

yang

keuangan

belum

yang

ada.

adalah

sebuah

menembus
Rentang

khalayak

hambatan

instrumen

ini

investor
dimulai

dari peraturan yang berlebihan, persyaratan investasi besar, kurs valuta asing
yang lebih

tinggi

ada. Kematangan

sampai

teknologi

karena implementasi

kerapuhan

blockchain

terdesentralisasi

implementasi

siap

untuk

untuk

terpusat

mengubah

kompetisi

hal

yang

itu

perdagangan

yang bisa diperluas, berada dalam jangkauan individu dengan semua ukuran saku.

Blockium adalah sebuah platform yang menawarkan kompetisi finansial kepada
investor dari berbagai ukuran dan kelas berdasarkan harga langsung dari instrumen
keuangan seperti saham, kripto, Foreign Exchange (FX), Indeks dan Komoditi.
Platform menargetkan khalayak mainstream dan menyediakan tempat aman

bagi investor untuk mencari perlindungan dari instrumen finasial tradisional
dan

berpartisipasi

dalam

kompetisi

perdagangan

dengan

tujuan

melipatgandakan hasil, dan menggunakan pengetahuan perdagangan mereka

dalam hampir semua kelas aset. Blockium telah terikat dengan bursa utama
global

di

seluruh

dunia seperti

Nasdaq,

NYSE,

London Stock

Exchange,

Shanghai, Hitbtc (kripto) dan Okex (kripto) sehingga memungkinkan integrasi
data

pasar

yang

sedang

berlangsung pada

platform

Blockium.

Investor

kemudian dapat menempatkan pilihan mereka berdasarkan data langsung dan

melaksanakan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan atas portofolio
mereka. Pada pasar tradisional, keuntungan berkisar antara 5-15% sedangkan

Blockium memberikan kesempatan untuk mendapatkan setinggi-tingginya 1000%
keuntungan.

Blockium dirancang oleh para veteran industri perdagangan online, menggunakan
pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh oleh fokoya.com. Fokoya adalah
sebuah perusahaan finansial online mapan yang telah beroperasi di bidang
investasi

sejak tahun

2016.

Blockium

adalah

produk

go-to-market

Fokoya

yang memungkinkan investor dengan anggaran serendah $10 untuk berpartisipasi
dalam perdagangan langsung dari aset finansial.
Blockium

adalah

sebuah

yang memungkinkan

platform

pengguna

untuk

kompetisi

membuat

perdagangan
sebuah

peer-to-peer

kompetisi

antara

keluarga dan teman-teman. Pembuat kompetisi atau admin mengundang satu
atau banyak orang untuk bergabung dengan kompetisi dan membuat aturanaturan kompetisi seperti mendefinisikan kelas aset (Stock, kripto, FX), bursa
patokan, hadiah uang, jumlah aset yang dipilih dari
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bursa,

waktu

kompetisi,

dan

biaya

masuk.

Setelah

pengguna

bergabung

dengan kompetisi dan membayar biaya masuk menggunakan token utama dari

Blockium (BOK), mereka membuat portofolio dengan memilih aset yang tepat

dalam batas-batas aturan yang ditetapkan, dan kompetisi dimulai. Harga-harga
dari aset dilacak secara langsung dan pengguna bersaing untuk mendapatkan

keuntungan tertinggi pada portofolio mereka. Keuntungan yang ditawarkan pada
Blockium sangat besar dibandingkan

dengan

perdagangan

tradisional

dan

memberikan kesempatan kepada investor untuk membuat 10x keuntungan atau
bahkan lebih dalam jwaktu yang sangat singkat. Menggabungkan
dalam

pasar

teregulasi

bersama-sama

dengan

teknologi

keahlian

blockchain

menciptakan solusi unik untuk kompetisi perdagangan yang disesuaikan untuk

massa. Blockium menciptakan model bisnis tangguh yang memberikan intensif
kepada penyedia lain dan para pemimpin industri dengan basis pelanggan
yang sudah ada, seperti fokoya.com itu sendiri, untuk

bergabung

dengan

jaringan Blockium dan mengarahkan lalu lintas ke jaringan.

Sindikasi peristiwa antara para penyedia membawa lalu lintas ini melampaui batas-

batas sebuah penyedia tunggal. Penyedia termotivasi untuk bekerja sama sebagai
bagian dari jaringan yang lebih besar. Di sisi lain, pengguna akan menikmati sebuah
jajaran pilihan yang lebih luas untuk perdagangan, menampung kepentingan
berbeda mereka dan meningkatkan keterlibatan mereka secara keseluruhan.
Kontes

sederhana

adalah

kontes

head-to-head

di

mana

anda

bersaing

dengan satu orang dan kemungkinannya adalah anda memenangkan 100%

keuntungan atas taruhan anda. Yang lainnya adalah di mana pembuat kompetisi
menciptakan sebuah acara dan anda bermain dengan aturan pembuat acara
dan

bersaing

melawan

banyak

pemain

dengan

kesempatan

untuk

memenangkan hadiah uang yang sangat banyak. Selain itu, jika anda seorang

pembuat, anda mendapatkan kesempatan untuk mengambil potongan besar dari

total biaya masuk dan sisanya diberikan sebagai hadiah uang dan 5-10% diambil
sebagai komisi Blockium.

Blockium didukung oleh token digital utamanya, BOK.

Semua

aktivitas di

jaringan berputar pada BOK: mulai dari bentuk porsi utama sebagai biaya dan
jaminan mata uang
acara. BOK
tumbuh

yang

digunakan

untuk

memprediksi

hasil

adalah pendorong ekonomi yang berkelanjutan di mana permintaan

seiring

ekosistem.

utama

lebih banyak pengguna dan penyedia bergabung dengan
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Initial Exchange Offering (IEO)
Blockium telah menandatangani peluncuran initial exchange offering (IEO)
dengan bursa

Coineal

(coineal.com)

pada

platform

adalah

sarana

mereka,

termasuk

pendaftaran Blockium (BOK) di bursa.
Di

masa

lalu,

blockchain dalam

Initial

Coin

Offering

mengumpulkan

dana.

Tapi

bagi

kurangnya

proyek-proyek

peraturan

dan

meningkatnya pengelolaan menyebabkan munculnya cara lain pengumpulan
dana

seperti security token offering (STO)

yang

aktif

IEO

adalah

menerapkan tokenisasi ekosistem
di

platform

yang

P2P permainan

dan IEO.

berkembang
finansial,

lingkungan blockchain juga nilai tambah IEO.
mekanisme

pengumpulan

dana

Dalam

dari

yang

di

rangka untuk

ribuan

pengguna

sempurna

mana

sesuai

pengembang

proyek membuat token utama mereka dan kemudian token terdaftar di bursa
mata uang kripto. Sebuah perjanjian antara pengembang proyek dan bursa,
merupakan alternatif yang lebih aman dari ICOs

karena bursa mata uang kripto

menawarkan keamanan yang lebih tinggi dan menurunkan masalah manipulasi
harga.

Ada manfaat-manfaat khusus untuk menggunakan IEOs dibandingkan dengan
ICOs:

•

•

•
•

Pengembang bisa mendapatkan manfaat dari basis pengguna yang ada
sebuah bursan, sehingga membuatnya lebih mudah bagi orang untuk
mengambil bagian dalam proses pendanaan.
Ketika sebuah proyek diperkenalkan melalui bursa, akan memberikan
kredibilitas lebih tinggi untuk proyek dan dengan demikian pendaftaran di
bursa menjadi lebih mudah dan tidak membosankan.
Penipuan bisa dihilangkan dalam proses pendanaan melalui IEO, juga
kemungkinan investor kehilangan dana lebih rendah.
Ketika bursa menawarkan koin untuk dijual (IEO), investor mendapat
jaminan koin akan terdaftar, bertentangan dengan ketidakamanan yang
terdapat pada ICO.

Blockium melakukan IEO pada Coineal karena di masa lalu IEOs pada Coineal telah
terbukti sangat sukses :
•

“TOOL”, sebuah IEO pada Coineal meningkat sebanyak 140% dari harga IEO
pada hari pertama perdagangan

•

“XCON” meningkat sebesar 120% dari harga IEO pada hari pertama
perdagangan

•

IEO lainnya pada Coineal, IZICHAIN menyelesaikan IEO mereka dalam 8
menit!
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Tujuannya adalah untuk menyelesaikan IEO
Mei,

dengan dana terkumpul sebesar USD

pada Coineal
$

pada tanggal 15

1,2 juta. Dalam

babak IEO,

perusahaan hanya akan merilis 8% dari total koin yang dicetak untuk dijual dan

akan tersedia pilihan untuk meluncurkan lebih banyak babak di masa depan.

Petunjuk partisipasi akan dipublikasikan di situs ieo.blockium.io dan di situs IEO
Coineal.com.

Harga BOK akan tetap (dalam USD) di keseluruhan IEO. Harga BOK adalah
$ 0,023 pada saat IEO.

Distribusi Token: Dalam waktu 15 hari setelah penjualan token berakhir pada
(coineal.com).
Blockium

juga

sedang

berbicara

dengan

tiga

bursa

lainnya

pendaftaran token dan nama-nama bursa akan segera diumumkan.

untuk
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Kemitraaan
Sponsorship

Microsoft

BizSpark

+

(azure):

Blockium adalah salah satu dari 10 proyek Israel yang
dirterima
Microsoft
layanan
dewan

diterima

dalam

Program

Sponsorship

pada tahun 2017, menerima $ 120k untuk

Microsoft seperti
penasehat

cloud,

yang

infrastruktur

membantu

dan

kami

mengembangkan perusahaan sejak hari pertama.
Program

IBM

untuk startups:

untuk

Pada

startups:

bulan

Mei

Program

2018,

IBM

Blockium

menerima Program IBM untuk startups termasuk $ 120k
kredit untuk penggunaan layanan IBM.
Sponsorship Amazon

AWS

:

Pada

bulan April

2019 Blockium menerima $ 100k kredit dari Amazon.
Kemitraan

strategis

umumnya

sangat

penyediaan

ini

server untuk

menguntungkan

perusahaan

mahal dan

yang

membantu

menerima pengalaman dari perusahaan.

karena
pada

kami

ᐧ

Kemitraan Humas : Salah satu dari perusahaan PR
terbesar dalam
industri
kripto,
kemitraan
strategis
ini
akan membantu mendorong strategi pemasaran
kami secara efektif.
Kemitraan
COINEAL
:
Blockium
telah
menandatangani kontrak
dengan
bursa
Coineal
(coineal.com)
untuk meluncurkan initial exchange
offering
(IEO)
pada
platform mereka,
termasuk
pendaftaran
Blockium
(BOK)
di
bursa. Menurut
coinmarketcap.com (Apr 24, 2019), Coineal adalah 10
bursa mata uang kripto global teratas - menyediakan
layanan canggih untuk membeli, menjual dan mentransfer
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aset digital.

Tinjauan Permasalahan
Perdagangan finansial tradisional menjadi kurang relevan untuk pedagang
generasi

baru.

Ada

beberapa

rintangan

yang

mencegah

platform

perdagangan yang ada untuk meningkatkan skala kegiatan dan basis
pengguna.

Biaya masuk tinggi
Biaya untuk memasuki pasar tradisional adalah tinggi dan perantara yang
ada mengambil potongan besar dari keuntungan investasi.

Investasi financial yang besar
Orang dengan akses pada sarana finansial adalah satu-satunya orang yang
bisa masuk ke pasar. investor kecil sering menemukan kesulitan untuk
memasuki pasar.

Resiko tinggi, Untung rendah
Seringkali saham yang dilibatkan sangat tinggi tetapi keuntungan rendah.
Aturan

“resiko

tinggi

untungtinggi”

tidak

begitu

berlaku

di

pasar

finansial tradisional karena pasar tidak selalu menawarkan keuntungan
yang sangat tinggi untuk risiko tinggi.

Ketidakpastian pasar saham
Setiap hari, para pedagang saham pasar berada pada risiko tinggi dan

keuntungan yang kurang dapat diprediksi dengan banyak ketidakpastian Vo

Volatilitas Pasar
Sejarah telah membuktikan bahwa pedagang papan atas dunia bahkan
tidak terlindungi dari fluktuasi pasar.
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Platform kurang banyak untuk perdagangan
Platform yang tersedia untuk pengguna

kurang

disempurnakan

untuk

tidak begitu menarik dan sering

pengalaman

pengguna

dengan

kurangnya

pilihan perdagangan, risiko yang lebih tinggi, aset terbatas dan biaya yang lebih
tinggi

untuk

berdagang.

Seringkali,

platform

gamifikasi

lainnya

tidak

yang

tinggi

memberikan pelacakan langsung dari harga aset dan tidak memberikan
kesempatan

bagi

pengguna

untuk

membuat

keuntungan

dengan menciptakan gamifikasi dan aturan persaingan mereka sendiri.
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Tujuan Utama
Di blockium, kami menyediakan solusi untuk semua masalah yang disebutkan di
atas karena kami telah menciptakan sebuah platform untuk kompetisi
perdagangan - konsep bersejarah yang memungkinkan investor dari berbagai
ukuran dan kelas untuk berinvestasi ke pasar finansial melawan teman-teman dan
rekan-rekan, menciptakan perdagangan finansial generasi berikutnya. Tujuan
utama kami pada Blockium meliputi:

Membuat pasar keuangan bisa diakses oleh semua orang
Pada Blockium, kami menciptakan sebuah bidang bermain yang sama, karena kami
percaya bahwa kedalaman saku anda tidak harus menjadi faktor penentu bagi

anda untuk memasuki pasar finansial. Investor dari setiap ukuran, kelas dan skala

seharusnya memiliki sebuah kesempatan untuk berinvestasi dan menghasilkan
uang.

Hindari resiko dengan membayar satu kali biaya masuk untuk sebuah
kompetisi.
Pada masa pasar volatilitas, ketika lebih mudah untuk kehilangan uang, kami di
Blockium berharap untuk menciptakan pasar yang mengurangi resiko seorang
investor dan meningkatkan keuntungan.

Tetap terlindung dari kebangkrutan finansial
Infrastruktur Blockium dirancang sedemikian rupa agar risiko dan volatilitas menjadi
kecil dan menciptakan kekebalan terhadap investor dari siklus bisnis sukses dan
gagal.

Resiko minimum dengan keuntungan maksimum
Dengan resiko minimum, kami menawarkan hasil yang maksimum pada platform

kami. Keuntungan yang ditawarkan pada Blockium lebih besar dibandingkan

dengan perdagangan tradisional dan memberikan kesempatan kepada investor
untuk membuat keuntungan 10x atau bahkan lebih dalam jarak waktu yang sangat
singkat. Aturan “risiko tinggi, hasil tinggi” adalah bukan stereotipe pada Blockium.

12

Undang teman anda pada kompetisi perdagangan pribadi dengan hadiah
uang (perdagangan P2P)

Pada Blockium, siapapun dan semua orang bisa menjadi bagian dari platform dan

anda dapat berbagi sukacita atas kemenangan dengan mengundang teman-

teman dan keluarga tanpa perantara. Kami memotong broker, manajer akun dan
lembaga, menggantinya dengan sistem baru kami, pedagang vs pedagang.

Pengalaman perdagangan ditingkatkan
Biasanya, seorang investor tradisional waspada dalam menjelajahi aset
digital baru seperti kripto. Dengan Blockium, investasi pada kripto menjadi
sangat mudah, karena UX yang disempurnakan dan disederhanakan.
Menawarkan semua kelas aset
Saat ini, para pengguna Blockium dapat melakukan perdagangan di Saham,
kripto dan FX dan selanjutnya pada platform, akan ditambahkan kelas aset
lainnya seperti indeks dan komoditas .
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Platform Blockium
Blockium adalah sebuah kompetisi perdagangan untuk orang-orang yang ingin

bersaing di pasar perdagangan dan berharap untuk memenangkan kemuliaan,
hadiah, dan prestise. Para pengguna membuat portofolio perdagangan mereka

sendiri untuk bersaing satu sama lain. Para pemenang turnamen adalah pesaing
dengan persentase keuntungan tertinggi pada portofolio mereka, pada akhir waktu
yang dialokasikan berdasarkan pelacakan aset langsung.
Blockium adalah produk go-to-market Fokoya yang menawarkan kompetisi
keuangan pada Saham, FX, Crypto, Komoditi, Indeks dari bursa utama global,

bersaing untuk hadiah, berdasarkan data pasar langsung (integrasi langsung
dengan Nasdaq, NYSE, London Stock Exchange , Shanghai, Hitbtc (kripto) Okex
(kripto)

dan

menyediakan

banyak
publik

lagi

(Binance

kesempatan

akan

historis

segera

untuk

ditambahkan).

mengeksekusi

Blockium

keterampilan

perdagangan melawan orang lain dan membuat keuntungan. Konsep kami
menciptakan perdagangan keuangan generasi berikutnya secara online dan

membawa terobosan potensi langkah keuntungan untuk pedagang (5 posisi
pedagang - hingga 500% potensi keuntungan, 10 pedagang - hingga 1000%, 100
pedagang - hingga 10.000% dan seterusnya).

Pada dasar mekanisme ini, Blockium membuat perdagangan finansial yang
menarik untuk semua orang - berapun anggaran diterima. Model keuntungan inti

platform didasarkan pada komisi yang diterima platform dari keseluruhan biaya
masuk masing-masing kompetisi. Besar komisi adalah 5% -10% dari semua biaya

masuk total yang terkumpul dari seluruh peserta, dalam setiap permainan. Aplikasi
saat ini memiliki 30K pengguna, yang beroperasi di 50 negara di seluruh dunia, dan

dapat diakses melalui web dan penjelajah mobile, juga tersedia untuk instalasi di
toko mobile. Kami berharap untuk meraih jutaan pengguna pada platform kami dan

dengan menyediakan analisis strategi perdagangan dari basis data perdagangan
besar kami, model generasi pendapatan kami termasuk monetisasi data besar di

pasar prediksi, dengan menjual basis data ini untuk pihak ketiga seperti pengelola
investasi dan bank .

1. Perdagangan Peer-to-Peer: Blockium adalah platform inovatif yang

memungkinkan orang untuk melakukan perdagangan aset antara satu sama
lain yang dilacak langsung menggunakan bursa terbesar di dunia. Tidak ada
perantara dan pengguna bersaing langsung antara satu sama lain diantara
teman-teman dan orang yang tidak dikenal.

2. Bisa diakses oleh investor berapapun anggarannya: Untuk pertama kalinya,

sebuah platform dibuat untuk memungkinkan semua tingkat investor baik besar
atau kecil, untuk melakukan perdagangan aset
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keuangan secara langsung. Tidak ada batasan untuk masuk dan posisi keuangan
anda tidak menghalangi anda dari perdagangan. Investor dengan kecil sebesar $10
dapat melakukan perdagangan di pasar.

3. Menawarkan potensi keuntungan yang besar: Dalam pasar keuangan
tradisional, rata-rata
pengembalian yang ditawarkan berkisar antara 5-15%
sementara pada Blockium, para pedagang memiliki kesempatan untuk
mendapatkan hasil yang maksimal tanpa batas: jika anda berdagang terhadap 5
pedagang, anda bisa mendapatkan sampai 500% keuntungan sementara dengan
100 pedagang anda bisa membuat 10.000% keuntungan!

Gambar 1: Platform Blockium

Kompetisi mempunyai beberapa biaya masuk yang harus dibayar oleh pengguna
untuk bisa berpartisipasi dalam kompetisi tertentu. Para peserta dari sebuah
kompetisi bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan tertinggi
atas portofolio mereka dan hadiah diberikan kepada pemenang dari biaya masuk
total yang dikumpulkan dari seluruh peserta (pool). Model bisnis perusahaan
berdasarkan pada komisi. Aplikasi ini menetapkan 5% - 10% komisi dari biaya masuk
kontes setiap kontes dan membayar hadiah uang 90% - 95% dari total biaya masuk
yang dikumpulkan per kontes.
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Mekanisme kompetisi
Perdagangan pada Blockium sangat mudah. Dalam rangka untuk menjadi bagian
dari platform Blockium, semua yang perlu pedagang lakukan untuk mengikuti
kompetisi ini adalah hanya untuk menciptakan portofolio. Setelah kompetisi dimulai,
para pedagang dapat melacak kinerja mereka dengan mengikuti grafik hidup
turnamen yang terletak di profil turnamen. Mencapai persentase keuntungan yang
lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing mereka saat turnamen berakhir akan
memenangkan mereka mata uang kripto atau kredit bonus di perusahaan trading
terkemuka. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Ganbar 2: Kompetisi Blockium
Pembuatan
Kompetisi

Membuat
Aturan

Undang
Rekan

Pembuatan
Portofolio

Pelacakan
Langsung

Penyelesaian
Portofolio

Pemenang

1. Masuk ke turnamen tanpa batasan: Tidak ada batasan untuk memasuki sebuah
kompetisi, tidak ada investasi minimum yang diperlukan. Pengguna hanya perlu
membayar biaya masuk.

2. Ikuti peraturan kompetisi: Ada aturan tertentu yang telah ditetapkan seperti

biaya masuk, kelas aset (Saham, kripto, FX), patokan bursa (Nasdaq, NYSE, London
Stock Exchange, Hitbtc, Okex, dll), jumlah aset dalam bursa, hadiah uang, dan durasi
kompetisi seperti yang ditunjukkan di sebelah kiri.
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3. Buat portofolio Anda: Setelah terdaftar pada platform Blockium, Anda dapat

melihat saldo anda di kanan atas ($ 6100 misalnya pada tangkapan layar di sebelah
kiri dari aplikasi Blockium). Saldo ini akan ditentukan dalam BOK yang merupakan

koin utama Blockium. Anda dapat menggunakan saldo ini untuk mengikuti kompetisi
dengan membayar biaya masuk dan memilih aset dari bursa yang telah ditentukan.
Kedepan, pengguna juga akan dapat menambah bobot untuk portofolio mereka.

Seiring dengan memilih jumlah aset, mereka dapat menentukan bobot individu
untuk aset tersebut.

4. Bersaing melawan teman-teman anda secara langsung: Setelah anda memilih
aset anda, anda menempatkan taruhan anda, apakah harga masing-masing aset

akan naik atau turun. Turnamen langsung dibuat dengan data yang sedang

berlangsung. Perubahan persentase portofolio anda dihitung dan dibandingkan
terhadap pesaing anda dan peringkat dan portofolio terbaik menang. Selain itu,
dalam setiap kompetisi, pengguna dapat melihat lawan mereka dan belajar tentang
portofolio mereka.

5. Penyelesaian portofolio:

Untuk setiap aset dalam portofolio, anda memiliki

pilihan untuk memilih apakah anda percaya harga akan naik dan mengambil posisi
long (Beli)

atau akan turun dan mengambil posisi short (Sell). Persentase

keuntungan portofolio adalah jumlah persentase perubahan harga dari koin dalam
portofolio, di mana perubahan itu dihitung dari harga pada awal turnamen dengan

harga di akhir turnamen. Kami akan menghitung persentase perubahan portofolio
sambil mempertimbangkan arah yang anda pilih.

Kompetisi juga bisa dibuat pada sektor(mobil, farmasi, dll) seperti yang
ditunjukkan pada gambar yang diambil dari aplikasi Blockium di sebelah kiri.
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Pembuatan kompetisi oleh pengguna
Platform Blockium adalah sebuah sistem desentralisasi yang memungkinkan acara
bisa dibuat oleh siapa saja, termasuk para pengguna. Berikut adalah langkahlangkahnya:

1) Buat sebuah turnamen baru
2)

Menentukan aturan permainan: (i) menetapkan batas waktu - 15 menit, satu

jam, tiga jam, satu hari, satu minggu, satu bulan, tiga bulan - dengan penentuan
waktu mulai dan selesai dari waktu/tanggal; (ii) besar portofolio saham - ini

ditentukan oleh aplikasi kontes dan melibatkan 1 - 20 saham pada setiap kontes; (iii)
biaya masuk - untuk setiap pemain untuk mengikuti setiap kontes - $ 1 sampai

ribuan $; (iv) jumlah peserta di setiap kontes - antara 2 sampai ribuan pengguna,
dengan minimum/jumlah maksimum peserta per kontes ditentukan oleh aplikasi;

(V) Hadiah - ditentukan oleh aplikasi per jumlah peserta dan biaya masuk. Hadiah

(ditentukan terlebih dahulu oleh aplikasi) akan selalu berkisar 90% dari biaya masuk

total yang dikumpulkan per kontes tapi akan dibagi (seperti ditentukan oleh aplikasi)
per kontes sesuai dengan aturan kontes tertentu.

3)

Undang teman-teman dan keluarga melalui platform menggunakan WhatsApp,
Facebook, Telegram, dll

4)

Pengguna memilih aset yang ingin mereka lacak di bursa

5) Berlomba untuk memenangkan keuntungan tertinggi secara langsung terhadap
satu sama lain

Semua Saham, FX, mata uang kripto, dll dalam kelompok yang telah ditentukan

akan dihitung secara langsung mulai awal kontes sampai kontes berakhir,
berdasarkan bursa yang relevan. Pengguna dapat melacak portofolio mereka
secara lansung terhadap peserta lain dan berlomba untuk memenangkan

keuntungan tertinggi. Mereka bahkan dapat mengubah posisi mereka kapan saja
saat kompetisi berlangsung. Pilihan yang tersedia adalah merubah portofolio, kocok
secara acak di mana anda memutuskan portofolio secara acak dan membekukan

di mana posisi awal Anda adalah posisi terakhir anda. Kelima tahap digambarkan
dalam diagram di bawah:
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Pembuatan Kompetisi
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Biaya partisipasi
Pembuat acara menentukan biaya yang dikenakan kepada pengguna untuk

berpartisipasi dalam kompetisi. Pencipta acara bebas untuk membuat biaya tinggi

atau rendah seperti yang mereka inginkan sebagai biaya pada akhirnya dibayarkan
kepada mereka. 5% -10% dari biaya diambil oleh aplikasi dan sisanya diberikan
dalam bentuk hadiah uang untuk pemenang seperti yang ditetapkan oleh pembuat
kompetisi. Bagian dari biaya dapat dicadangkan untuk sindikasi acara oleh

penyedia lain untuk membawa lalu lintas ke acara ini. Sebagai hasil dari ekonomi

yang kami ciptakan, ada kemungkinan bagi pengguna lain untuk menghasilkan
uang. Keuntungan yang Blockium tawarkanan untuk pembuat kompetisi adalah
bahwa ada kesempatan untuk mendapatkan komisi dan mendapatkan jumlah
yang persis sama saat dia tetapkan sebelum kompetisi dimulai. Seperti Uber & Bird

menciptakan ekonomi berbagi untuk industri otomotif, kami akan melakukan hal
yang sama bagi dunia Finansial!
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Tipe Kompetisi
Di Blockium, kami memiliki tiga jenis Kontes:
Kompetisi Persentasi : ini adalah bentuk

paling sederhana dari kompetisi yang

merupakan kompetisi 50:50 atau kompetisi keluar ganda. Dalam jenis kompetisi,
pesaing yang termasuk 50 persen peringkat terbaik menang dan mendapatkan dua

kali lipat biaya masuk mereka dan 50 persen terendah kalah dalam permainan. Ada

juga sesuatu yang disebut sebagai hadiah penyedia di mana jika hadiah penyedia
diatur untuk 10 persen, maka bukan 50 persen teratas, 45 persen teratas akan
melipat gandakan biaya masuk meraka dan didanai oleh 55 persen terendah dari

pengguna yang juga termasuk kompensasi penyedia. Pengaturan ini memiliki
variabel yang dapat lebih diperluas untuk semua kemungkinan kombinasi seperti 20
persen teratas dengan 20/80 atau “triple Out” atau 40/60 dll.

Kompetisi Pemenang Tetap: Dalam kompetisi ini, akan ada sejumlah
pemenang tetap tidak seperti Kompetisi Persentasi. Salah satu contohnya
adalah “pemenang ambil semua” dimana orang dengan pendapatan

tertinggi atas portofolionya mengambil semua hadiah. Semua kemungkinan
kombinasi dari “Kontes Pemenang Tetap” termasuk dalam jenis kompetisi ini
dimana jumlah pemenang adalah variabel dan kompetisi seperti “5

pemenang teratas” atau “25 pemenang teratas ” dapat digunakan sebagai
sebuah pola.

Kompetisi pribadi: Pada Blockium, kompetisi swasta oleh para penyedia
(seperti pengembang) akan ditawarkan. Dalam kompetisi ini, pemain
memiliki kekuatan untuk berkreasi dan berinovasi pada kompetisi mereka
sendiri berdasarkan aturan mereka sendiri yang ditawarkan oleh penyedia.
Ekonomi mungkin berbeda dalam kontes pribadi ini dibandingkan dengan
yang terbuka untuk seluruh komunitas dan memiliki aturan permainan yang
berbeda.
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Kompetisi Head to Head
Ada lagi fitur lain pada platform yang memungkinkan para individu untuk
melakukan perdagangan

langsung

dengan

pengguna

lain

yang

disebut

kompetisi head to head (satu lawan satu). Dalam kompetisi ini semua aturan

telah ditetapkan dan semua yang harus anda lakukan adalah mengikuti kompetisi
dan menunggu untuk pertandingan Anda. Setelah pesaing anda terpilih secara
otomatis, anda dapat memulai perdagangan seperti yang ditunjukkan di bawah
ini:

Kompetisi Head to Head
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Airdrops
Blockium berkomitmen untuk memberi kembali kepada komunitasnya dan secara
teratur

(mingguan

atau

bulanan)

akan

membuat

kompetisi

gratis

bagi

penggunanya yang berdedikasi. Blockium berkomitmen untuk berinvestasi 50

persen dari komisinya kembali ke penggunanya dalam bentuk hadiah uang dalam
kompetisi gratisnya. Dalam kompetisi gratis, pengguna tidak perlu membayar biaya
masuk dan hadiah untuk kompetisi ini sangat besar. Kompetisi ini bisa dalam

kemitraan dengan bursa/perusahaan kripto lain dan hadiah bisa dalam bentuk

airdrops koin lainnya selain dari BOK. Platform unik yang telah kami kembangkan
selama 2 tahun terakhir memungkinkan kami untuk menggunakan Blockium untuk
semua jenis Airdrop Blockchain. Sampai hari ini dan bahkan sebelum tokenisasi dari

Blockium, kami telah memgelola 10 airdrops yang berbeda seperti bursa ANBI, Omni
Coin, Airdrop Alert, Sonata.ai, ThoreNext, dll

Teknologi Blockium mengintegrasikan dan mendukung semua tahapan dari industri
kripto seperti tahap awal ICO, perusahaan terdaftar, Security Token Offering (STO),
token yang dibangun di atas ERC-20, Bitcoin, EOS, dan TRX dan semua Blockchain
lainnya. .
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Papan Skor
Papan skor juga ada pada platform, yang berisi jajaran pemenang tertinggi.
Pemenang di nilai secara harian, mingguan, bulanan dan pada dasar semua
waktu. Para pemenang selanjutnya ini sering dihargai lebih lanjut melalui
airdrops dan pemenang airdrops diumumkan pada papan skor. Papan skor
melalui kontrak cerdas menerima alamat pemenang dan posisi dan alamat
pengguna dihargai dengan hadiah pemenang, membuatnya aman
sehingga hanya server Blockium yang bisa melaporkan pemenang.

24

Ekosistem Blockium.
Ekosistem Blockium akan mecarri cara untuk membangun sebuah jaringan
terdesentralisasi global yang berpusat di sekitar kompetisi perdagangan di mana
pengguna dapat menemukan dan berpartisipasi dalam acara yang dibuat oleh

penyedia dan operator. Ekosistem membangun sebuah model operasi kerjasama
jangka panjang di mana penyedia menikmati kesempatan untuk berinovasi dan
bersaing untuk kompensasi, dan pengguna menikmati keragaman pengalaman
dan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari berpartisipasi dalam
berbagai acara kompetisi perdagangan.

Penyedia dan operator
Penyedia mengembangkan aplikasi kompetisi perdagangan klien, berdasarkan
implementasi sumber terbuka yang disediakan oleh Blockium (implementasi
referensi). Penyedia dapat menyesuaikan aplikasi, untuk membuat pengalaman
pengguna yang sesuai dengan praktik terbaik mereka.

Peran penyedia meliputi:
• Memberikan pengguna akses ke jaringan melalui aplikasi asli Blockium
• Membawa lalu lintas ke jaringan Blockium dengan mempromosikan aplikasi

kepada pelanggannya
Operator membuat kompetisi perdagangan dan pada waktu yang tepat,
menyelesaikan hasil dunia nyata mereka. Setelah membuat acara, operator
menentukan biaya partisipasi dalam acara itu, dimana biaya sindikasi akan
dibayarkan kepada penyedia. Entitas, individu atau organisasi apapun dapat
menjadi operator di jaringan Blockium. Sebagai hasil dari ekonomi berbagi yang
kami ciptakan, ada sebuah kemungkinan bagi pengguna lain untuk menghasilkan
uang. Keuntungan yang Blockium tawarkan untuk pembuat kompetisi adalah
bahwa ada kesempatan untuk mendapatkan komisi dan mendapatkan jumlah
yang persis sama saat dia tetapkan sebelum kompetisi dimulai

Peran admin meliputi:
• Membuat kompetisi perdagangan yang membuat pengguna
tertarik masuk
• Bertindak sebagai seorang oracle ternama terpusat untuk
peristiwa ini
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• Menyediakan jaminan yang diperlukan dan cadangan pembuat pasar yang
diperlukan untuk menjalankan kegiatan ini
Adalah mungkin bagi sebuah entitas tunggal untuk bertindak baik sebagai
penyedia dan operator.
Blockium
Blockium adalah entitas resmi yang membuat teknologi dan model token Blockium
(BOK). Blockium berfokus pada rilis teknologi kriptografi sumber terbuka yang
memungkinkan operasi terdesentralisasi dari jaringan Blockium.
Peran Blockium meliputi:

• Membuat token Blockium (BOK) dan melaksanakan acara token untuk
membiayai pembangunan dan pengoperasian jaringan
• Menentukan model untuk eksekusi kompetisi perdagangan melalui
jaringan Blockium dengan cara yang aman, adil dan terdesentralisasi
• Menciptakan insentif bagi para penyedia layanan untuk bergabung
dengan jaringan Blockium, mengadopsi BOK dan memperkenalkan basis
pelanggan mereka ke pasar prediksi di Blockium
• Mengembangkan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan jaringan
seperti kontrak cerdas Ethereum yang menjalankan peristiwa prediksi
• Merilis aplikasi Blockium sebagai sebuah acuan pelaksanaan sumber
terbuka untuk memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam jaringan
Blockium
• Mempromosikan jaringan Blockium dengan membentuk kemitraan dan
pemasaran untuk bootstrap aktivitas
• Berurusan dengan aspek-aspek regulasi dari ekosistem
Blockium didirikan sebagai perusahaan penghasil di Pulau Marshall.
Pendapatan dari Blockium akan datang dari layanan konsultasi kepada
perusahaan yang menggunakan platform BOK dan asetnya. Fokoya Ltd tidak

mengoperasikan peristiwa tetapi mungkin memilih mereka dalam aplikasi
yang distribusikan.
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Dari individu ke sebuah ekosistem
Kekuatan jaringan Blockium berasal dari menciptakan sebuah keseluruhan yang

lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Mendasarkan operasi pada mata uang

umum, BOK, akan menghasilkan kepercayaan untuk pengguna dan khalayak luas

serta memberikan kolam likuiditas yang diperlukan untuk operasi tanpa gesekan.
Mendasarkan pelaksanaan acara pada teknologi yang umum akan memastikan
interoperabilitas antara penyedia dan sebuah tingkat standard keamanan dan

keadilan di seluruh jaringan. Sebuah ekosistem terdesentralisasi menyediakan
sebuah model operasiyang kokoh. Sementara node tertentu dapat dimatikan, tanpa

sebuat titik terpusat kegagalan, yang baru akan muncul membuat ekosistem terus
tumbuh. infrastruktur terpisah dari entitas yang bertindak sebagai penyedia dan
operator, meminimalkan paparan pengawasan peraturan dan biaya terkait.
Alat untuk pertumbuhan
Penyedia diberikan insentif untuk membawa lalu lintas ke jaringan dan berbagi
pelanggan mereka dengan operator lain dengan kompensasi yang adil. Sebuah
aplikasi Penyedia mungkin menampilkan acara dioperasikan oleh operator yang
sama dan dapat memilih untuk menampilkan acara mereka bersama peristiwa
operator lain untuk memberikan pilihan yang lebih luas dari acara. Beberapa
penyedia mungkin kurator label putih membawa acara berharga yang dioperasikan
oleh pihak ketiga untuk pengguna mereka.
Mekanisme biaya sindikasi menjamin bahwa model tersebut menguntungkan kedua
penyedia dan operator, karena lintas promosi acara bukan persyaratan utama
jaringan. Keragaman di berbagai kategori akan menjamin pengguna menikmati
variasi besar dari peristiwa di aplikasi mereka dan menemukan pertandingan
menarik untuk kepentingan dan gairah pribadi mereka .
Dukungan Multibahasa
Kami akan mendukung bahasa Inggris, Cina, Jepang dan Korea pada semua
antarmuka pengguna kami. (Rilis awal dilakukan dalam dan hanya bahasa Inggris .)
Lebih banyak bahasa akan ditambahkan dari waktu ke waktu.
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Aplikasi Blockium
Blockium akan mengembangkan dan mempublikasikan sebuah klien untuk platform
Blockium dalam bentuk aplikasi kompetisi perdagangan yang sepenuhnya
berfungsi. Aplikasi ini ditujukan untuk dijalankan pada platform-platform berikut:
Desktop Via: Mac, Windows, Linux, Android
Aplikasi seluler yang tersedia di Google Play & Apple Store
Setelah

pengguna

berhasil

mengunduh

aplikasi

,

mereka

akan

dapat

menjalankannya secara lokal pada komputer mereka. Aplikasi ini akan memberikan
sebuah klien kompetisi perdagangan P2P yang sepenuhnya berfungsi. Siapa pun

akan dapat menggunakan aplikasi untuk menempatkan BOK pada hasil kompetisi
dan menggunakan produk dalam kehidupan nyata karena aplikasi ini dirancang
sepenuhnya peer to peer. Versi masa depan dari aplikasi akan mencakup

pengembangan lebih banyak fitur yang akan berjalan secara alamiah di perangkat
iOS dan Android dan dapat diunduh pada tautan berikut:

https://bit.ly/2L0uOS6

https://apple.co/2IV1KsC

https://www.Blockium.io
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Pembuatan kompetisi
Platform Blockium adalah sebuh sistem terdesentralisasi yang memungkinkan
acara dapat dibuat oleh siapa saja, termasuk pengguna. Sebuah acara baru dibuat
dengan menerbitkan kontrak cerdas pada blockchain. Untuk membuat sebuah
kontrak cerdas, operator menentukan peraturan kompetisi:
• Kelas aset, patokan indeks dan jumlah aset: aset kelas yang mana, saham, kripto

atau FX. Bursa yang mana, apakah NASDAQ, FTSE, dll. Menentukan jumlah aset dalam
bursa.

• Oracle: Identitas dan karakterisasi dari entitas atau proses yang akan
mendeklarasikan hasil resmi acara tersebut pada titik resolusi.

• Biaya Partisipasi: Pembuat acara mendefinisikan biaya yang dikenakan dari

pengguna untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Pembuat acara bebas untuk

membuat biaya tinggi atau rendah seperti yang mereka inginkan sebagai biaya

pada akhirnya dibayarkan kepada mereka. Bagian dari biaya dapat dicadangkan
untuk sindikasi acara oleh penyedia lain untuk membawa lalu lintas ke acara ini.
Besar bagian ini juga ditentukan oleh pembuat permainan.

• Jaminan: Untuk melindungi pengguna dari penipuan dan memastikan pelaporan
palsu yang disengaja oleh seorang oracle tidak dapat menghasilkan keuntungan,

operator perlu menyediakan jaminan untuk mengamankan acara tersebut. Agunan

dapat dimasukkan per acara, BOK digunakan sebagai jaminan yang terkunci 24 jam
dalam kontrak cerdas untuk resolusi acara lampau oleh oracle, atau dengan

menghubungkan acara jaminan CR operator. Tergantung pada jenis agunan,

jumlahnya harus melampaui proporsi yang ditentukan dengan jumlah total investasi

aktif dalam semua hasil. Jika pengguna malakukan debat pada laporan oracle pada
acara tersebut dan menang pada sengketa ini, bagian dari jaminan akan hilang.
Jumlah bagian yang hilang sebanding dengan jumlah total investasi pada hasil

kehilangan dan dibagi antara semua pengguna yang telah menderita kerugian.

Namun, semua sengketa dibuat publik dan kami berharap operator berusaha untuk
menghilangkan pelaporan palsu baik pada kedua peristiwa kecil dan besar untuk
risiko yang mempengaruhi reputasi mereka.

• Cadangan pembuat pasar: Pembuat acara bertindak sebagai seorang pembuat
pasar untuk acara dengan menyediakan sebuah cadangan menggunakan BOK
terhadap prediksi bootstrap sebagai counterparty untuk investasi pertama. Ukuran
cadangan mempengaruhi tingkat di mana pembuat pasar LMSR menyesuaikan
rasio prediksi dari hasil yang berbeda.
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Cadangan ini diharapkan kembali ke operator, meskipun mungkin berkurang
atau tumbuh sebagai akibat dari distribusi sebenarnya dari spekulasi
pengguna.
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Kompetisi pada blockchain
Blockchain oracles
Sebuah tipe kontrak khusus pada blockchain yang yang memungkinkan kontrak

cerdas lain untuk mengakses API eksternal apapun. Mereka menyediakan
fungsionalitas tambahan untuk kontrak cerdas karena mereka menyediakan
sebuah sarana melalui kontrak cerdas mana yang dapat berkomunikasi di luar
sebuah jaringan blockchain terdesentralisasi.

Chainlink adalah salah satu solusi tersebut yang merupakan platform yang

memungkinkan interaksi dari kontrak cerdas pada blockchain dengan aplikasi dunia
nyata yang umumnya diluar blockchain tersebut. Oracle digunakan oleh platform

untuk menemukan dan memverifikasi data dunia nyata dan mengintegrasikan ke

dalam kontrak cerdas dengan membawanya pada rantai. Oraclize adalah solusi

lain yang menjamin bahwa data yang diperoleh dari sumber data asli seperti
pengisi harga untuk aset dan aplikasi finansial adalah asli dan bebas dari
kerusakan.

Kompetisi Blockchain
Kompetisi Blockchain adalah sebuah pembangunan masa depan potensial yang

dapat berlaku untuk menempatkan teknologi kami di dalam kontrak cerdas
Ethereum. Kompetisi akan menjadi

kontrak cerdas Ethereum. Pengguna yang

memasuki kompetisi akan memasuki kontrak cerdas dengan mengirimkan biaya
masuk ke kontrak cerdas kompetisi. Kode kontrak cerdas akan diverifikasi dan

dijamin dan memberikan kepercayaan penuh kepada pengguna bahwa pemenang
akan mendapatkan kemenangan kompetisi. Kontrak cerdas

kompetisi akan

menggunakan oracle untuk menghitung dan memperbarui kinerja portofolio

pengguna dan untuk menghitung pemenang saat kompetisi berakhir. Blockchain
mempertahankan

kredibilitas

platform

karena

kekal

dan

transparan

dan

memberikan hasil yang handal, tidak dapat rusak atau dimodifikasi. Selain itu, oracle

memecahkan masalah yang diwarisi protokol blockchain yaitu ketidakmampuan
jaringan terdesentralisasi dalam berinteraksi dengan sumber-sumber eksternal.
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Gambar 3: Kompetisi Blockchain

Perbaikan Blockium
Untuk

mendukung

kompetisi

blockchain,

sistem

Blockium

akan

diperbaiki

menggunakan kontrak blockchain terdesentralisasi daripada menggunakan basis

data terpusat untuk penyimpanan dan perhitungan kompetisi. Antarmuka Blockium

akan diperbaiki menjadi dApps bekerja dengan blockchain sebagai gantinya server.
Hal ini tidak hanya akan menambah kepercayaan tetapi juga akan membuat sistem

bisa diperluas tak terhingga dan menyediakan pengguna kinerja sistem yang besar
sambil menjaga dan meningkatkan Blockium UX dan UI.
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How are the rewards calculated?
Dalam kontes simulasi yang melibatkan aset keuangan (saham, FX, mata uang
kripto, lainnya), pengguna memilih aset virtual untuk menjadi bagian dari portofolio
mereka. Tidak ada aset yang sebenarnya pernah dibeli atau dijual dan dipilih dari
sebuah "kelompok aset" yang sudah ditentukan, ditawarkan oleh platform yang
dibagi ke dalam kategori-kategori dan terikat dengan bursa langsung.
Dalam setiap turnamen, para peserta menciptakan portofolio turnamen mereka.

Kami menghitung perubahan persentase total portofolio dengan menjumlahkan
persentase perubahan harga aset dalam portofolio, di mana perubahan itu dihitung
dari harga pada awal turnamen dengan harga di akhir turnamen. Semua harga

didasarkan pada perubahan persentase langsung dari harga aset di bursa relevan
yang dilacak secara langsung. Lalu total persentase perubahan dari masingmasing peserta akan dibandingkan dengan para peserta lain dari turnamen. Para

pemenang adalah peserta dengan total perubahan persentase tertinggi pada
portofolio mereka di akhir turnamen.

Untuk setiap aset dalam portofolio, anda memiliki pilihan untuk memilih
apakah anda percaya harga akan naik atau turun (Beli/ Jual). Kami akan
menghitung persentase perubahan portofolio sambil mempertimbangkan
arah yang anda pilih.
Contoh 1:
Anda telah memasuki turnamen 3-koin-20 menit. Anda telah memilih TRX beli (up), EOS - beli dan XTZ - jual (bawah). Perubahan setiap koin anda dari
dimulainya turnamen sampai berakhir adalah:
TRX: +1%
EOS: +4.5%
XTZ: -0.5%
Total perubahan persentase portofolio anda dalam turnamen ini adalah
jumlah dari semua perubahan persentase koin, koin yang anda pilih
‘membeli’ (TRX, EOS) dikurangi jumlah semua koin yang anda pilih
‘menjual’ (XTZ):
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% change= (+1% + 4.5%) - (-0.5%) = +6%
Hasil ini akan dibandingkan dengan peserta lain untuk memutuskan apakah anda
salah satu pemenang dari turnamen. Total perubahan persentase kelompok saham

peserta (keuntungan) dari awal dan sampai berakhirnya kontes harus lebih tinggi

dari total persentase kelompok saham milik peserta lain dalam kontes yang sama.

Contoh 2:
Anda telah memasuki turnamen 3-saham-1-hari. Anda telah memilih Google -

membeli (up), Facebook (FB) - membeli dan Microsoft - menjual (down). Pada akhir
kontes, peringkat peserta

kontes akan ditentukan oleh keuntungan total saham

pada kontes seperti itu. Jika Google dan FB naik dan Microsoft juga naik, sepuluh

persen per saham, peserta memenangkan persentase keuntungan dari seluruh
kelompok saham kontes. Perubahan untuk masing-masing saham anda dari awal
ke akhir turnamen adalah sebagai berikut:

Google: + 10%
FB: +10%
Microsoft: +10%

% change= (+10% + 10%) - (+10%) = +10%
Jumlah persentase ini per peserta akan dibandingkan dengan jumlah total peserta
lain dalam kontes yang sama dan akan menentukan peringkat peserta untuk
pembayaran jumlah hadiah per kontes. Semakin tinggi total persentase peserta
semakin tinggi status peringkatnya per kontes.
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Token Blockium
Ekosistem Blockium berdasarkan pada token kriptografi sumber terbuka bernama
BOK (Token Blockium). Seperti mata uang kripto lainnya, BOK terbagi secara
fraksional, bisa dipindahtangankan dan sepadan.
Koin Blockium
Kami akan mengeluarkan koin token kami, yang disebut koin Blockium. BOK akan

dibuat terbatas 650.000.000 , tidak akan ditingkatkan. BOK akan berjalan secara
alami di blockchain Ethereum dengan standard ERC20. Aktivitas di ekosistem
Blockium pada pokoknya dilakukan dengan menggunakan BOK, menjadikan token

bagian integral dari platform Blockium dan penggerak untuk ekonominya. Aktifitas
ini termasuk:

•Pengguna menerapkan BOK sesuai hasil kompetisi perdagangan, keuntungan pada
prediksi yang sukses dikumpulkan dalam BOK. Pengguna diharuskan untuk membeli
BOK untuk berpartisipasi dalam kompetisi perdagangan yang berjalan melalui
jaringan Blockium.

•Biaya untuk berpartisipasi dalam kompetisi perdagangan dan investasi di hasil

acara dikumpulkan dalam BOK. Biaya ini adalah saluran utama pendapatan bagi
pembuat acara dan pembuat pasar.

•Biaya sindikasi untuk mempromosikan acara antar aplikasi dari penyedia yang

berbeda dalam ekosistem Blockium, dibayar antara penyedia menggunakan BOK.
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Ukuran pasar
Keuangan terdesentralisasi dapat membuat investasi di pasar finansial lebih mudah
diakses oleh masyarakat umum karena mayoritas penduduk dunia masih tetap tak

tersentuh oleh aset keuangan atau pasar1. Ada banyak halangan untuk masuk, yang

meliputi pendapatan, biaya, geopolitik, dan, pengetahuan finansial dan sebagai
hasilnya, kekayaan telah terkonsentrasi di beberapa tangan. Dengan solusi
terdesentralisasi pada blockchain, lebih banyak orang dapat mengakses pasar
finansial global. Saat ini, pasar kripto memiliki 24 volume perdagangan senilai USD $

38 triliun pada tanggal 15 April 2019 dan asia memimpin pasar dalam hal volume
kripto serta pasar industri game. Kapitalisasi pasar saham dunia adalah USD $ 40,6
triliun pada akhir 2018 dan telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan
pada FY 2018, dan volume perdagangan FX global adalah USD $ 21 triliun pada Q3
2018 seperti yang ditunjukkan dalam diagram di bawah ini:

Gambar 4: Pasar Kripto 24 jam Kapitalisasi Pasar Total

Sumber: CoinMarketCap

1 https://www.visualcapitalist.com/how-decentralized-finance-could-make-investing-more-accessible/
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Gambar 5: Volume perdagangan kripto berdasarkan daerah

Sumber: TechBullion

Gambar 6: Asia memimpin industri permainan pada tahun 2017

Sumber: Famitsu game hakusho
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Gambar 7: Pertumbuhan pasar saham dunia Tahun 2018

Sumber: Bloomberg

Gambar 8: Volume FX Global

Volume FX Global

Berdasarkan pada rata-rata volume bulanan, dalam $milyar
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Sumber: Finance Magnates Intelligence
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Tetapi kekayaan itu terkonsentrasi pada bagian kecil dari masyarakat. Bahkan

kadang-kadang faktor eksternal seperti kondisi ekonomi suatu negara mencegah
investor memasuki pasar. Jadi, jika seorang investor berbasis dari negara yang

kondisi perekonomian memburuk, sering dicegah dari mendapatkan keuntungan

dan kesempatan yang berbasis di luar negaranya. Selain itu, biaya investasi di
pasar FX sangat besar.

Karena infrastruktur terdesentralisasi digital berkembang, lebih lebih banyak orang
yang beralih ke perdagangan digital, untuk mengambil keuntungan dari pasar
finansial di seluruh dunia. Blockium pada blockchain memberikan solusi kepada
pelanggan yang sebelumnya belum dimanfaatkan untuk memasuki pasar finasial
melalui perkembangan berikut :

1.
Perdagangan Peer-to-Peer: Blockium adalah platform inovatif yang
memungkinkan orang untuk melakukan perdagangan aset antara satu sama lain
yang dilacak langsung menggunakan bursa terbesar di dunia. Tidak ada perantara
dan pengguna bersaing langsung antara satu sama lain diantara teman-teman
dan orang yang tidak dikenal.
2.

Bisa diakses oleh investor berapapun anggarannya: Untuk pertama kalinya,

sebuah platform dibuat untuk memungkinkan semua tingkat investor baik besar

atau kecil, untuk melakukan perdagangan aset keuangan secara langsung. Tidak

ada batasan untuk masuk dan posisi keuangan anda tidak menghalangi anda dari

perdagangan. Investor dengan kecil sebesar $10 dapat melakukan perdagangan di
pasar.
3.

Menawarkan potensi keuntungan yang besar: Dalam pasar keuangan

tradisional, rata-rata pengembalian yang ditawarkan berkisar antara 5-15%
sementara pada Blockium, para pedagang memiliki kesempatan untuk
mendapatkan hasil yang maksimal tanpa batas: jika anda berdagang terhadap 5
pedagang, anda bisa mendapatkan sampai 500% keuntungan sementara dengan
100 pedagang anda bisa membuat 10.000% keuntungan!

4. Investasi indipenden secara geografis: Orang-orang di bagian terpencil dunia
dapat menjadi bagian dari pasar finansial hanya dengan melakukan klik di ponsel
cerdas.
5. Kontrak cerdas: Perantara seperti bank dan perusahaan broker dikeluarkan
karena kontrak cerdas adalah kode eksekusi mandiri dan ini mengurangi biaya
transaksi dan membuatnya lebih cepat untuk membuat penawaran.
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Validasi Konsep
Pada bulan Mei 2018, kami meluncurkan aplikasi pertama kami: Kompetisi

perdagangan Blockium dan pencapaian kami ditujukkan dari keberhasilan kami:

Gambar 9: Validasi Konsep Blockium

Demografis Blockium :
• 65% dari pengguna berusia 20-40
• Lebih dari 15% dari pengguna-pengguna aktif mengunjungi Blockium lebih
dari 3 kali seminggu
• 90% adalah laki-laki
• Pengguna rata-rata berpartisipasi dalam 8 kompetisi
• Hampir 75% dari pengguna baru datang dari kemitraan strategis seperti
kampanye airdrop dan inisiatif inovatif lainnya dan kemitraan menggunakan
media sosial kami seperti kampanye Facebook dan Twitter.
• Sejak September 2018 sampai Maret 2019, kami telah mengalami
pertumbuhan pengguna sebesar 1200% (dari 2500 pengguna menjadi 30.000
pengguna).
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Gambar 10: Demografis Pengguna Blockium

41

Dominasi Pemasaran
Kombinasi dari konsep inovatif kami, berbagai kemampuan teknis, saluran integrasi
dan iklan dan tim berbakat yang terdiri dari analis strategi dan manajer kreatif,
bersama-sama dengan aksesibilitas yang optimal, termasuk aplikasi hadiah uang ,
disetujui oleh Apple dan Google, memungkinkan kami untuk mengembangkan
Blockium dengan cepat menggunakan anggaran terbatas, menerapkan optimasi
setiap hari, dan memecahkan rekor biaya pemasaran di pasar finansial.

Mekanisme ini adalah aset penting untuk monetisasi perusahaan, yang akan
memungkinkan kita untuk melaksanakan model bisnis kami dengan sebuah
prediksi menjanjikan dari laba kotor.

Gambar 11: Statistik Pemasaran Blockium

Lalu lintas dari Kanada
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Teknologi
Token Blockium (BOK) diimplementasikan sebagai sebuah token kompatibel ERC20
diatas blockchain publik Ethereum. Ethereum secara alamiah cocok untuk Blockium
karena cepat menjadi standar industri untuk mencetak aset digital kustom.
Kompatibilitas dengan standar ERC20 memanfaatkan infrastruktur kaya yang ada
dari ekosistem Ethereum seperti alat-alat pengembangan, dompet, dan bursa.
Kemampuan untuk melakukan program kontrak cerdas yg tak perlu dipercaya
diatas Ethereum dengan bahasa Turing yang lengkap, memungkinkan untuk
kustomisasi yang kuat dan aman dari mata uang kripto dengan persyaratan
wilayah spesifik dari jaringan Blockium, dengan cara yang sepenuhnya
terdesentralisasi.

Berbagai kemampuan dan pengetahuan teknis kami memungkinkan kami untuk
merilis fitur-fitur untuk produk kami, yang sebelumnya tak pernah terlihat dalam
industri dan untuk mengintegrasikan produk-produk kami di masa depan dengan
berbagai kemampuan seperti Internet of Things (IOT) & Artificial Intelligence (AI).
Teknologi peer-to-peer canggih, merupakan inti dari semua produk kami. Dengan
akses saluran multi dan integrasi tertanam, teknologi kami dirancang untuk
membawa peningkatan. Arsitektur kode kami, variasi perpustakaan dan integrasi
memberi kemungkinan tak terbatas dari pengalaman pengguna, saluran
pemasaran dan peluang pengembangan usaha.

Keahlian kami dalam kemanan siber membuat kami mengintegrasikan keamanan
informasi ke dalam inti dari sistem dan produk kami, membuat produk kami
benteng dibandingkan dengan para pesaing kami saat ini dan masa depan. Dalam
kenyataannya, di mana ribuan perusahaan diretas setiap harinya dan kehilangan
kredibilitas dan data mereka, keamanan superior kami sangat mementingkan dan
memastikan data anda dilindungi dari serangan siber dan kebocoran.

Kode inti dari aplikasi dibangun dari bahasa teknologi yang paling populer dan
aman: javascript, typescript, CSS, scss, c#, PoweShell, batch, java, objective C,
HTML, razor, SQL, PLpgSQL.
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Keamanan
Dalam rangka menjamin keamanan kontrak cerdas, koin Blockium akan
mengembangkan pola kontrak yang relevan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Para
pengembang dapat membuat panggilan sesuai dengan parameter antarmuka
kontrak, atau langsung menolak panggilan untuk permintaan yang tidak memenuhi
persyaratan antarmuka. Keamanan kontrak akan sangat meningkat atas dasar
meninggalkan tingkat fleksibilitas tertentu. Selbagai tambahan, dalam hal pengujian
keamanan kontrak pintar, Blockium secara khusus akan mengembangkan platform
verifikasi kontrak cerdas, sehingga secara otomatis mendeteksi kerentanan umum
dan dengan cepat dan akurat menemukan permasalahan keamanan umum dari
kontrak cerdas. Pada tingkat implementasi, uji keamanan untuk kontrak cerdas
meliputi 2 bagian:
1. Sebelum dan selama peristiwa: Koin Blockium memacu komunitas untuk
mengembangkan sebuah standard IDE yang mengotomatisasi penyelesaian
kode dan isyarat sintaks dan secara otomatis mengintegrasikan kerentanan
keamanan yang ditemukan dan memerikasa kode dan mengidentifikasi
kemungkinan risiko keamanan.
2. Setelah peristiwa: Melalui pemindaian otomatis dari semua kode kontrak
DApps, koin Blockium menggunakan pengujian otomatis untuk mencocokkan
kerentanan aturan perpustakaan dan kode kontrak DApps. Kerentanan akan
dipublikasikan tepat waktu.
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Penyelesaian transaksi mata uang digital
Ada beberapa permasalahan dengan bursa aset digital yang ada:
Transparansi bursa saat ini tidak dapat membuktikan kredibilitas data
perdagangan. Besaran aset yang dipegang tidak dipublikasikan dan keamanan
aset pengguna dalam bursa juga tidak terjamin.
Kepatuhan: Untuk mencapai kepatuhan dari sebuah transaksi, perlu untuk
memastikan transaksi dapat diregulasi.
Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut di atas, koin Blockium akan

menanamkan transaksi pada rantai, secara teknis untuk meningkatkan transparansi
dari transaksi, untuk mengurangi biaya kepercayaan bagi pengguna, dan akan

menambahkan node regulasi untuk pelacakan transaksi dan keterlusuran untuk

mencegah transaksi ilegal . Sementara itu, dalam rangka memastikan kecepatan
transaksi, Koin blockium juga akan menggunakan struktur ratai ganda yang unik,

menggunakan sebuah rantai pertukaran dengan TPS yang tinggi untuk proses
transaksi.
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Strategi Regulasi
Pasar prediksi menggunakan seperangkat besar dari kegiatan yang dapat

dikenakan pengawasan peraturan di berbagai wilayah. Seperangkat besar dan

beragam ini mungkin perlu mematuhi peraturan pada perdagangan efek, pada
lembaga keuangan dan bisnis jasa finansial, pada permainan dan perjudian. Untuk

mematuhi masing-masing peraturan tersebut, dan kadang-kadang di setiap
yurisdiksi, membutuhkan pengalaman dan selalu dengan biaya yang besar. Dalam

aplikasi desentralisasi, tidak ada entitas tunggal memiliki kontrol atas infrastruktur
yang diperlukan untuk operasi. Hal ini memungkinkan memisahkan infrastruktur dari

konten aplikasi, dalam kasus kami prediksi pasar. Struktur yang dihasilkan memiliki

keuntungan isolasi modular: fungsi terpisah dalam sistem dapat beroperasi
terisolasi dari satu sama lain, dan mungkin disediakan oleh vendor yang berbeda.

Isolasi modular membawa keuntungan untuk perusahaan dan individu ketika ketika
berurusan kepada kepatuhan terhadap peraturan: masing-masing hanya perlu
mematuhi peraturan di bidang terbatas, menurunkan biaya peciptaan keahlian
yang dibutuhkan dan membuat bisnis baru lebih mudah untuk memulai.
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Sebuah ekonomi yang berkelanjutan
Untuk sebuah mata uang kripto menjadi sukses dari waktu ke waktu, harus
menjadi sebuah pendorong bagi ekonomi yang berkelanjutan. Saat BOK
menjadi lebih banyak digunakan oleh pengguna dan diadopsi oleh
penyedia , efek jaringan ekosistem Blockium akan berkembang, membangun
nilai ekosistem untuk keuntungan pemegang jangka lama dan peserta
penjualan token.
Sebuah ekonomi yang sukses membutuhkan BOK memiliki permintaan
dalam jaringan Blockium. Karena partisipasi dalam kompetisi perdagangan
(aplikasi Blockium) mengharuskan pengguna untuk memperoleh BOK,
permintaan token akan tumbuh secara proporsional dengan jumlah

pengguna aktif dan dalam jumlah peristiwa aktif yang mereka investasikan.
Permintaan juga akan tumbuh secara proporsional dengan jumlah yang
penyedia aktif yang mengandalkan BOK untuk membuat acara.

Penyedia diberikan insentif untuk menahan cadangan BOK yang signifikan,
dalam rangka memberikan jaminan yang diperlukan dan cadangan
pembuatan pasar untuk menjalankan banyak acara secara bersamaan.
Selain menghabiskan BOK, model ini juga menyediakan sarana untuk
mendapatkan BOK sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Penyedia
acara di ekosistem Blockium seperti invest.com, diberikan kompensasi dalam
biaya atas pekerjaan mereka dalam operasi acara, bertindak sebagai oracle
dan bertindak terhadap risiko fungsional sebagai pembuat pasar.
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Likuiditas dan Volatilitas
BOK akan menjadi mata uang tunggal digunakan baik untuk pengoperasian
jaringan Blockium (biaya transaksi, pembayaran sindikat, pembayaran
oracle) dan sebagai mata uang fungsional untuk acara kompetisi
perdagangan. Tidak seperti usulan lain sebagai mata uang investasi, BOK
adalah mata uang dengan nilai tukar yang fleksibel, sehingga mengurangi
paparan likuiditas dan risiko volatilitas :
Likuiditas: Resiko dari investor adalah tidak dapat memperoleh token ketika
mereka ingin berspekulasi tentang hasil dari suatu acara, dan pengguna
tidak dapat menjual token ketika mereka ingin menjualnya.
Volatilitas: Resiko fluktuasi mata uang berada antara waktu investor
melakukan tindakan dan membeli saham hasil dari sebuah acara dan waktu
pengguna ingin menjualnya.
Resiko-resiko ini menjadi persoalan besar bagi sebagian besar pasar

bootstrap, ketika layanan yang diusulkan deluncurkan bersama-sama
dengan mata uang, dan pada periode berikutnya tidak ada atau
pertumbuhan kecil dari layanan. Hal Ini adalah tipikal karena pasar peer-topeer

cenderung

mengikuti

pola

pertumbuhan

eksponensial,

karena

eksternalitas jaringan yang melekat pada layanan peer-to-peer. Beberapa
teknik digunakan untuk mengurangi risiko ini, terutama penggunaan mata
uang sekunder atau pengenalan mata uang yang dipatok / koin stabil untuk

digunakan oleh para konsumen. Dalam kasus kompetisi perdagangan, hal ini

diatasi pada pemisahan harga dari mata uang yang digunakan untuk

mekanisme operasional dari mata uang investasi. Pemisahan tersebut

memiliki efek samping pada menipisnya pasar untuk mata uang operasional,
sebagai tambahan hilangnya keuntungan flexibilitas nilai tukar mata uang
yang dimiliki terhadap guncangan moneter.

48

Analisis Pesaing
Gambar 12: Analisis Pesaing Blockium
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Model bisnis
Pendapatan Blokium didapatkan dari sumber-sumber berikut 1)
Komisi yang diperoleh dari biaya masuk
• B2C - Platform menarik antara 5% -10% komisi dari total biaya masuk setiap kontes.
• Biaya Penarikan - Blockium dapat membebankan biaya yang kecil untuk
penarikan
• Biaya Pendaftaran - Blockium akan memilih koin yang inovatif dan aset lainnya
untuk didaftarkan di bursa dan akan ada biaya yang terkait dengan pendaftaran
• Biaya lain - Akan ada biaya lain yang platform dapat kumpulkan untuk berbagai
layanan seperti order algoritmik otomatis dll.

2) Prediksi Data Besar untuk Pasar Finansial
Pada Blockium, dengan menggunakan pelacakan cerdas dan alat analisis
dan mekanisme, data keuangan terpilih yang dihasilkan pada platform kami,

termasuk dinamika pasar dan aset, akan menjadi aset untuk menghasilkan
uang, melauli perdagangan dengan pihak ketiga seperti organisasi besar.

Gambar 13: Model Bisnis Blockium
•

B2C: Platform menarik antara 5%
-10% komisi dari total biaya
masuk setiap kontes.

•

Monetisasi Data melalui analisis
prediksi Data Besar.
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Generasi Penghasilan
Skenario:
Perusahaan menghabiskan anggaran pemasaran $ 100K pada kampanye media
sosial berbayar.
Hasilnya: (berdasarkan statistik yang telah kami hasilkan selama 8 bulan terakhir
sejak Blockium diluncurkan):
Harga rata-rata per pengguna baru (dari beberapa negara) adalah $ 2,5. Dengan
demikian, anggaran pemasaran $ 100K akan membawa 40K pengguna ke platform.
Seperti yang kita ketahui bahwa 25% dari 40K (pengguna 10K) akan menjadi
pengguna aktif yang akan menghabiskan sekitar $ 500 (masing-masing) untuk
biaya masuk kompetisi, hasilnya akan menjadi:
10K pengguna aktif * biaya masuk $ 500 = $ 5M Total biaya masuk (perputaran)
Perputaran= $ 5M Total biaya masuk di Blockium
Karena komisi Blockium adalah 5% -10% dari total biaya masuk yang dibayar untuk
kompetisi, hasilnya akan menjadi:
komisi skenario 10% :
$ 5M * 10% = $ 500K
komisi skenario 7,5%:
$ 5M * 7,5% = $ 375K
komisi skenario 5%:
$ 5M * 5% = $ 250
Hal penting: anggaran pemasaran sebesar 100K akan membawa pendapatan
hingga 500K untuk Blockium (tergantung pada tingkat komisi) seperti yang
ditunjukkan dalam diagram di bawah:
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Gambar 14: Model Penghasilan Blockium
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Manfaat bagi Pemegang Token
Pemegang token: Akan ada kemungkinan akumulasi kekayaan sebagai pemegang
Blockium berhak 25% dari keuntungan Blockium dengan berpartisipasi dalam
kompetisi perdagangan GRATIS dengan BOK tanda untuk hadiah yang akan
diberikan oleh Blockium dalam kompetisi yang diadakan mingguan / bulanan.
Hak untuk memilih: Sebagai bagian dari ekosistem yang berkembang, dan
keinginan kami untuk bersama-sama dengan pemegang token dalam
meningkatkan produk dan pengalaman perdagangan, setiap triwulan, kami akan
memungkinkan pemegang token untuk memilih produk dalam aplikasi:
1) memilih fitur baru untuk produk selama jadwal
2) voting untuk aset baru (Saham, Crypto, FX) yang akan diperdagangkan pada
platform.
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Konsep produk dan tangkapan layar
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Proyeksi Pekerjaaan
Tujuan akhir bagi Blockium adalah menjadi kompetisi perdagangan
terdesentralisasi terkemuka yang digunakan oleh khalayak utama dengan
mempertahankan ekosistem yang berkembang dari pengguna yang mencari cara
berinvestasi dan berpartisiasi dalam kompetisi perdagangan. Peran utama dari
Blockium adalah untuk mengembangkan teknologi sumber terbuka yang diperlukan
untuk menjalankan platform Blockium terdesentralisasi dan jaringan dan
menciptakan model yang sukses dalam pemberian insentif baik pengguna dan
penyedia untuk bergabung dengan jaringan. Sejauh ini kita telah mencapai titik
pengembangan berikut:
Milestone 1 - Penggalangan dana putaran pertama dengan valuasi $ 5 Juta pada
Januari 2018
Milestone 2 - Peluncuran platform Blockium di Juni 2018
Milestone 3 - 20k pengguna unik sampai Oktober 2018
Milestone 4 - Penggalangan Dana dengan nilai $ 10 juta di Februari 2019
Milestone 5 - Initial exchange offering pada Coineal Mei 2019

Gambar 15: Proyeksi Pekerjaan Blockium

Dengan mayoritas teknologi yang dibutuhkan dalam jangkauan dan sudah tersedia
untuk operasi jaringan Blockium , fokus utama dari tim Blockium akan beralih dari
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pembangunan ke pertumbuhan. Investasi dalam pertumbuhan jaringan tidak akan

menunggu sampai semua perkembangan diselesaikan dan akan berlangsung
secara paralel segera versi yang layak dari produk ini tersedia untuk rilis awal.

Pertumbuhan dari jaringan adalah dua sisi. Sisi pertama berfokus pada penyedia.
Jaringan Blockium akan mendapatkan keuntungan dari sebanyak mungkin
penyedia yang bergabung dengan ekosistem. Penyedia mengkonsumsi BOK untuk

jaminan dan pembuatan pasar karena mereka bergantung pada BOK untuk

beroperasi. Saluran untuk menarik penyedia termasuk membentuk kemitraan
dengan perusahaan yang didirikan di bidang berdekatan, mempromosikan model

Blockium diantara individu dan organisasi dengan akses ke basis pelanggan yang
relevan dan memberikan bimbingan dan dukungan untuk penyedia baru yang

tertarik untuk bergabung dengan jaringan untuk membuat proses selancar
mungkin.

Pembangunan yang akan datang: Pada bulan September 2019 kami akan
meluncurkan sebuah fitur baru pada Blockium, yang akan memungkinkan
pengguna untuk keluar dari kompetisi P2P dan berinvestasi hanya dengan $ 1. Ini

akan menjadi kompetisi dimana anda akan menempatkan taruhan langsung tanpa

pesaing manapun dan mengambil posisi berdasarkan umpan langsung pada aset

dan bursa. Hal ini seperti perdagangan biasanya di bursa tanpa pesaing dan
menempatkan taruhan anda untuk mendapatkan pengembalian tertinggi pada

portofolio anda. Singkatnya, anda dapat berdagang langsung tanpa harus
menunggu pesaing untuk mengikuti kompetisi.
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Posisi finansial & Investor
2018: $ 1M penggalangan dana atas dasar $ 5M valuasi (post-money)
2019: $ 250K penggalangan dana atas dasar $ 10M valuasi (post-money)
Investor pribadi terkemuka telah menunjukkan kepercayaan pada produk Fokoya
yaitu Blockium dan daftar terhormat dari investor termasuk Jean Emile Rosenblum,
Alain Aflalo, Patrice Giami dan Bernard Kalfon.
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Penggunaan dana penhualan
Gambar di bawah ini merangkum penggunaan dana diharapkan pada proyek
Blockium, dengan asumsi kami mengumpulkan $ 1,2 M USD dalam ETH pada
penjualan token kami.

Gambar 16: Penggunaan dana Blockium
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Distribusi Token
Dalam rangka untuk membiayai rencana kerja Blockium, Blockium akan melakukan
penjualan token dari pasokan awal token BOK. BOK akan dijual dengan harga
konstan (Pada ETH/USD) dan pasokan awal akan tergantung pada jumlah BOK
terjual.
Distribusi BOK dirangkum pada tabel di bawah:

Gambar 17: Distribusi Token

Blockium adalah sebuah platform dengan visi menyediakan token utilitas kepada
para penggunanya serta menciptakan keuntungan moneter dan membuat
keuntungan tertinggi dari hari pertama:

Token Utilitas: Token BOK menciptakan sebuah infrastruktur yang menyediakan nilai
yang besar untuk para penggunanya. Mendasarkan operasi pada mata uang
umum, BOK, akan menghasilkan kepercayaan untuk pengguna dan khalayak luas
serta memberikan kolam likuiditas yang diperlukan untuk operasi tanpa gesekan.
Mendasarkan pelaksanaan acara pada teknologi yang umum akan memastikan

interoperabilitas antara penyedia dan sebuah tingkat standard keamanan dan

keadilan di seluruh jaringan dan akan mempertahankan seluruh infrastruktur

Blockium. Selain menghabiskan BOK di biaya masuk, model ini juga menyediakan
sarana untuk mendapatkan BOK sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.
Keuntungan 1000% + : Dari hari pertama menciptakan sebuah platform bagi

pengguna,

untuk

membuat

keuntungan

tertinggi

pada

portofolio

Perusahaan didedikasikan untuk memberikan pengalaman pengguna

mereka.
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yang terbaik dan ekosistem yang terus berkembang dan tumbuh melalui produk

inovatif dari perdagangan finansial yang akan mendukung seluruh ekosistem dan
memberikan imbalan maksimum dan keuntungan untuk para penggunanya.

Gambar 18: Visi Blockium
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Tim Pendiri
Gilad Raz
CEO & Co-Founder

Pakar iGaming dengan pengalaman lebih dari 8 tahun di
bidang keuangan. Seorang eksekutif antusias dengan pengalaman yang
luas dalam mengembangkan, meluncurkan dan mengoperasikan produkproduk inovatif dan strategi yang membentuk industri game online.
Guy Oren
COO & Co-Founder

Analis keuangan dan manajer pengembangan bisnis
dengan latar belakang yang besar dalam perdagangan dalam berbagai
aspek termasuk perdagangan logam (emas & perak), perdagangan
algoritma indeks Dax dan kripto bagi investor pribadi.
Guy Lando
CTO & Co-Founder

Pakar pemrograman dan ahli cybersecurity pada penelitian
dan mengubah ide produk ke dalam spesifikasi teknis. Mantan petugas riset
keamanan dan pemimpin tim pengujian penetrasi -IDF. Telah menambang
Bitcoin pertamanya pada tahun 2012.
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Advisory Board
Bernard Kalfon
Bernard Kalfon adalah mitra dari Stanhope Capital LLP. Pak Kalfon
bertanggung jawab untuk mengembangkan basis klien
Stanhope Capital's private dan basis klien kelembagaan diluar
Inggris. Ia menjabat sebagai Manager Hedge Funds Nilai Relatif
dan Manajer Equity Fund Eropa di SG Asset Management Alternative Investments.
Tuan Kalfon bergabung SG Asset Management pada tahun 2000. Sebelumnya, ia
adalah Kepala FX Vanilla Eropa dan produk derivatif eksotis di Bear Stearns dan

Market Marker dan pemilik Trader FX Vanilla dan exotic option pada Salomon Smith
Barney di London. Mr Kalfon juga menjabat di departemen Derivatif pada Citibank
di London.

Jean Emile Rosenblum
Jean-Emile Rosenblum adalah salah satu pendiri dan
menjabat sebagai salah satu direksi dan Wakil Presiden
Pixmania SA. Tuan Rosenblum mendirikan Dot Corp dan
Dot Corp Private Equity Fund I. Dia adalah salah satu pendiri dan E-business
Managing Director di Fotovista SA. Dia menjabat pada dewan Restopolitan.

Motti Peer
Motti memegang gelar MBA di bidang finansial dan pemasaran
dari Universitas Manchester. Sebagai Co-CEO Blonde 2.0, dia
bertanggung jawab untuk menangani aspek Humas, strategi,
dan spesialisasi dalam manajemen krisis. Motti adalah seorang petugas di IDF

dan menjabat sebagai Kepala Instruktur di Sekolah LOTAR IDF untuk Anti-Terorisme.
Motti menjabat sebagai mentor dan dosen di program MBA Eksekutif di Tel Aviv
University, Michlelet Afeka, dan Program kewirausahaan IDC. Dia juga menjabat

sebagai anggota dewan direksi di Taub Center. Motti dinobatkan sebagai salah
satu Startup Nation “Movers and Shaker” di Forbes.
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Patrice Giami
Patrice adalah Direksi Eksekutif berpengalaman dengan
sejarah pekerjaan di industri telekomunikasi. Terampil dalam
Voice over IP (VoIP), Pengembangan Bisnis, Strategi, Kemitraan Strategis,
dan Aplikasi Mobile. Profesional kewirausahaan tangguh, lulus dari Ecole
nationale supérieure des telekomunikasi dan dari Ecole Polytechnique Paris.
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