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Advertcoin é uma cripto moeda multifuncional, próxima
geração desenvolvido sobre o código da Litecoin e usando o
algorítimo SCRYPT, usamos tecnologia de contrato
inteligente para simplifica tarefas.
Advertcoin será a primeira moeda digital estável exclusivamente
projetado e comercializados para a Indústria de Publicidade a
pagar por produtos e serviços, estornos e liberdade das instituições
financeiras tradicionais. A ADEV irá funcionar com contratos
inteligentes que permitem que as partes façam acordos legais e
executado automaticamente, oferecendo um novo
pagamento conveniente sistema up-to-date,
criptograficamente seguro e user-friendly. Aumentará a
transparência na cadeia de fornecimento de publicidade
digital.

Estes três agentes principais formam a base da publicidade online:
Os consumidores que navegar na Web com base em suas próprias
intenções.
webmaster ou proprietários de conteúdo website , que querem vender
produtos e serviços.
Os anunciantes que buscam oportunidades de colocação e pagamentos
para colocadas-anúncios. Além disso, a indústria inclui vários tipos de
intermediários: redes de anúncios, anúncios trocas, plataformas de
gerenciamento de dados, entre outros

De acordo com relatórios
ZenithOptimedia previa que em 2015
exibição na Internet iria ultrapassar
pesquisa em US $ 74,4 bilhões contra
$ 71,1 bilhões, onde empresas como
a Google dominava o espaço na
publicitário Internet com anúncios de
busca.
No entanto, esta pesquisa ainda tem
regras com US $ 55,7 bilhões
projetados para ser gasto em
anúncios de busca em comparação a
US $ 51,8 bilhões para anúncios de
exibição. Enquanto anúncios
classificados, que vai trazer US $ 13,5
bilhões, e crescimento de apenas 6%
ao ano a partir de 2016.

Solução:
Ter uma moeda universal que pode ser usado
e aceito em qualquer lugar do AdWorld e em
todas as exchanges. É onde moeda
Advertcoin pode desempenhar um grande
papel nesse mercado, como pagamentos em
moeda virtuais são rápidos e sujeitos a uma
taxa mínima. Os consumidores, webmasters e
anunciantes podem formar um melhor
relacionamento, apesar de cada um ter seu
próprio interesse.

Anônimo:
Usando Advertcoin , partes (consumidores ou
anunciantes) podem fazer acordos com um
outro usando contratos inteligentes em
LITCOIN. contrato inteligente da a vantagem
para ambas as partes para escrever um código
que executa automaticamente quando
estiverem reunidas as condições. Vamos dar
um exemplo, na indústria de publicidade,
utilizando contrato inteligente desencadeada
por blockchain transações, A Advertcoin será
lançado para a outra parte (publicidade
empresa) quando obter resultados para o
cliente ou consumidor. Então, montante vai
ser transferido para a empresa só se as
condições forem realizada.

Transparência: Usando a
tecnologia blockchain, todas as
transações finalizadas estão
disponíveis para todos na rede,
no entanto todas as
informações pessoais está
escondido, ou seja. você pode
dizer quando um moeda foi gasto,
mas não por quem. Enquanto um
endereço público pode ser visível,
informações pessoais não está
vinculado a ele, dando-lhe a
transparência de uma
contabilidade pública, enquanto
ao mesmo tempo a manutenção
da segurança da informação
pessoal. Usando contratos
inteligentes em
Advertcoin irá torná-lo
transparente para ambas as
partes para rever os termos e
condições.

Rápido:
Comparando com os bancos e
outras agências de remessas, as
transações entre dois
indivíduos são mais rápidos na
plataforma de troca do que leva
para transferir o moeda
fiduciária através de
transferência bancária
instantaneamente.
A proteção da privacidade
extrema :Ao contrário dos
cartões de crédito / débito, os
dados pessoais de um indivíduo
não podem ser roubados como o
transação pode ser realizada
utilizando chaves públicas e
privadas juntos, onde a chave
pública é chave acessível e
privado não é de modo que não
se pode facilmente roubar a
informação da moeda.

Descentralizada:
descentralizada de forma
que nenhum Governo ou
qualquer outra
instituição financeira não
poderá aproveitar os
fundos dos indivíduos
como eles não têm
controle sobre o pessoal
ativos. A blockchain
pode servir como a
camada de dados para
uma reputação
totalmente
descentralizada,
potencialmente em
última análise, um
mercado totalmente
descentralizada

Gateways Advertcoin: O processador Advertcoin desempenha um papel
importante no reforço do negócio. Com grande empresa como a Amazon,
Dell e Microsoft usa Bitcoin para pagamento de serviços, Nosso gateway
eficaz e rápido levará a impulsionar seu negócio de forma semelhante
quando você paga através destes processadores de pagamento Advertcoin.

Visão futura:
Advertcoin tem o potencial para tornar-se a moeda de
publicidade para o mundo do anúncio, o que Bitcoin
tornou-se é para o mundo das finanças. O objetivo do
Advertcoin é se tornar substituto para sistema de
pagamento de publicidade online. ADEV é uma moeda
que vai ajudar as empresas e organizações que lida com
marketing na internet, e-mail marketing, search engine
Marketing (SEM), marketing de mídia social, muitos
tipos de exibição de publicidade (incluindo web banners
publicitários) e publicidade móvel. Ele será usado pela
publicidade e empresas, provedores de tráfego e trocas
de cripto moeda, pessoas comuns que quer lidar com
moeda digital, investidores e quem está lidando ou
ligados com o mundo da publicidade. Grandes partes
interessadas são motivados a promover o uso
Advertcoin.

Marketing:
Nosso marketing consiste em familiarizar todos os adeptos, espalhando pequenas quantias de
forma gratuita a todos que querem conhecer a Advertcoin.
Por meio de compartilhamentos e e-mail o usuário(Sem Fazer SPAM) pode convidar quantas
pessoas tiver disposto, com isso ganhará sua recompensar por ter indicado, como quem entrou
terá direito também a mesma recompensa.
Nossa Plataforma distribuirá recompensas por cliques em links, visualizações de conteúdos
relevantes.
Advertcoin usará meios de publicidade e buscará parcerias com empresas do meio publicitário,
para quem nosso objetivo seja alcançado.

Resumo:
Advertcoin é outra nova criptomoeda que usa LITECOIN e blockchain inteligente em sua
tecnologia, prontamente usada para o mundo da publicidade. Os usuários podem controlar os
termos e condição usando o contrato inteligente para cumprir suas metas. Advertcoin oferece
aos editores web novas formas de rentabilizar conteúdos através de micro pagamentos .Eles são
instantaneamente resolvido e pode ser executado em alta freqüência. Imagine um par
de pagamentos sendo transferidos em segundos por um único utilizador. Isso permite
completamente novas formas de monetização de conteúdo web e bens digitais em geral. Vai ser
uma situação ganha-ganha tanto para consumidor e comerciante. Assim, o futuro parece
brilhante para aqueles que vêem Advertcoin como o novo transmissor de valor como a forma
de mobilizar uma economia sem a interferência de intermediários que não acrescentam valor e
sem o pesado fardo da relevante legislação.Advertcoin pode ser usado por comerciantes e
usuários ao comércio PUBLICITÁRIO, simplificar os pagamentos, processos de negócios em
tempo recorde e segurança..
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