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متابعة أفضل

عن Liger
تجمع  Ligerبين اثنين من العمالقة – مجتمع المقامرة المزدهر وتكنولوجيا البلوكشين الناشئة .تطمح  Ligerإلى أن تكون
العملة المختارة في صناعة المقامرة.
شئ  Ligerاألداة المساعدة لعمالتها من خالل خلق مجتمع توسعي من الالعبين (الكازينوهات/مراهنات الرياضية الخيالية
& الرياضية الحية) ومقدمي الخدمات من خالل ميزة 'الند للند' في التبادالت والبورصة في تكنولوجيا بلوكشين.
تقوم  Ligerبتعديل العملية القائمة عن طريق القضاء على جميع الوسطاء في صناعة الرهانات في القمار واأللعاب
والرياضات الخيالية والحية.
يتم إنشاء عمالت  Ligerعلى منصة على معيار .ERC-20
 Liger.في مالطا .تقوم الكازينوهات وحكومة مالطة الصديقة لصناعة العمالت المشفرة بالتعاون التام مع Ligerتأسست
الشركاء

فوائد Liger
أصحاب الكازينوهات
انخفاض تكلفة اكتساب العمالء
من خالل االتصال المباشر مع
مجتمع قمار كبير.

المقامرون \ مراهنو
الرياضات االفتراضية
والمباشرة
المشاركة الحية في الطاوالت دون
االتصال باإلنترنت من المنزل من
خالل التطبيق .Liger

رسوم المعامالت ال تذكر
بالمقارنة مع رسوم الخدمات
المصرفية التقليدية...

ال أثر سلبي على التصنيف
االئتماني نظرا للنفقات في
الكازينوهات أو نقاط بيع األلعاب
األخرى.

الحصول على دعم مالي
تدريجي من خالل آلية الدعم.

الحصول على رصيد فوري للفوز
في المحفظة بعمالت .Liger

االختراق والوصول للمقامرين
من الجغرافيا المقيدة من خالل
التكامل على شبكة اإلنترنت.

عدم تدخل المؤسسات المالية في
النفقات.

المجتمع
فرصة لتكون في جانب الكازينو
من خالل آلية الدعم مما يؤدي إلى
فرصة طويلة األجل إلنشاء
األصول.

العمالت المدعومة باألصول مع
كازينوهات  Ligerالخاصة.

آلية فريدة من نوعها لحرق العملة
تؤدي إلى الطلب المتزايد في
البورصات.

دائما ً فائزة حيث أن صافي األرباح
يستخدم في تقليل إجمالي عدد
العمالت.

الميزات األساسية
إعادة الثقة إلى الالعبين –تنسق  Ligerتماما مساحة المقامرة بالسماح ألصاحب العمالت باللعب 'مع' أو 'ضد' الكازينو.
ولكل أولئك الذين يعتقدون أن 'البيت يفوز دائما ً' ،تسمح لهم  Ligerبأن يكونوا دائما ً في الجانب المنتصر.
الدمج بين عدم االتصال باإلنترنت واالتصال به – تسمح  Ligerألصحاب العمالت بالمشاركة في ألعاب الكازينو المباشرة
من منازلهم .وبإمكانهم عرض جميع الصفقات فور حدوثها على الطاولة .فيكون االندما والتكامل التام من خالل البلوكشين
بجانب أنه سيتم نقل رهاناتهم وفوزهم عن طريق مرفق نقل البلوكشين القائم على مبدأ الند بالند.

تمكين تعامالت نقاط البيع واالتصاالت قريبة المجال --ستضمن  Ligerاستخدام العملة واالستفادة بها من خالل هذه
المبادرة.
سيتم استخدام عملية فريدة من نوعها لمكافأة المجتمع –ستستخدم  Ligerجزء من صافي األرباح لحرق العمالت مما يتيح
زيادة أسعار العملة المستمر.
آلية دعم فريدة من نوعها –تشجع  Ligerالمشاركين األوليين للتمسك بعمالتهم لفترة طويلة من خالل آلية دعم فريدة من
نوعها .يمكن أن يقوم أصحاب العمالت باللعب إلى جانب الكازينو من خالل اعتماد عمالتهم له .ثم يتم صرف عائد فوز
الكازينو نسبيا على الداعمين .تستخدم  ligerالبلوكشين في القبول والصرف للحفاظ على العملية كاملة دون أي تدخل.
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خارطة الطريق

فبراير-9102مايو9102
سبتمبر – 9102ديسمبر 9102
تجميع العملة /كازينو Liger
علي اإلنترنت /إطالق موقع
الرياضات االفتراضية

رهان  Ligerالرياضي علي
اإلنترنت& إطالق الكازينو
الغير متصل بالنت.

أغسطس9102
أبريل-9102أغسطس9102

التسجيل في البورصة

قبل وأثناء البيع الجماعي

مارس9102
حصول العملة على شركاء
تكنولوجيين/التسويق لعرض
العملة األولي/بداية االستثمار
الخاص

فبراير-9102مارس9102
مقر الشركة/رخصة
المقامرة ENS/كشريك شرعي
\ GTكمراجعين.

يوليو-9102يناير9102
فكرة المشروع ,الفريق
االساسي& البحث

أين نقف

إدارة العملة.
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.التسجيل

لقد اشتركت  Ligerبالفعل مع شركة
إدارة عملة ذات أكثر من  01سنة خبرة

ارتباطات الكازينوهات
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 Ligerمسجلة في مالطا .لقد حصلت
 Ligerعلى تراخيص اللعب الضرورية.

هناك أكثر من  11ارتباط يتم إجرائهم
عبر البالد مثل مالطا والواليات المتحدة
األمريكية وأستراليا وزامبيا وماكاو
وغيرهم الكثير.

المراجعين
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لقد اتفقت واشتركت  Ligerمع
 Grant Thorntonكمراجعين.

االستثمار الخاص

االرتباطات علي اإلنترنت
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يتم إجراء ارتباطات مع أكثر من  01من
أفضل مزودي الخدمات في المنطقة
للكازينوهات المتصلة باإلنترنت
والرياضات االفتراضية.
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لقد أعربت بعض شركات التمويل الكبيرة
عن اهتمامهم وتحمسهم بخصوص عمالت
 Ligerللمرحلة األولى من االستثمار الخاص

الفريق المؤسس
المؤسس والمدير التنفيذي | Francis Fitzpatrick
استراتيجي مشاريع تجارية ممتاز ،يزخر ملف فرانسيس باآلتي:

 صفقات متعددة الماليين يورو مع شركات مثل شركة .Fulhamto namea few ،Disney ،Philip Morris مساعد في إنشاء برنامج تليفزيوني ناجح لألطفال فاز بسبعة جوائز من .Emmy Awards يعمل عن كثب مع وكالء رياضيين لالعبي كرة القدم المشهورين مثل وأين روني. -ذو خبرة واسعة تزيد عن  01عام في مجال اإلعالم والرياضة.

مؤسس شريك | Pratyush Bhartiya
الشغف واالبتكار في مجاالت ا لتكنولوجيا هو االسم الثاني ل  .Pratyushيجلب حماسة الشباب إلى الفريق.
يتم التحدث عن أعمال  Pratyushفي المنطقة من خالل اإلنجازات التي حققها في هذه المجاالت.
 فهم عميق وكبير لقطاعات البنوك والتمويل. -قام برئاسة العديد من المشاريع التجارية من إدارة التمويل لمراكز تمويل التلوث المحلي للعقارات

واألراضي.
 -متحمس جدا لمجال العمالت المشفرة.

مؤسس شريك | Christopher Moore
إذا لم تكن  01سنة مخصصة لعمل الكازينو كافية ،فتزخر سيرة  Chrisالذاتية باآلتي:
 -المدير التنفيذي والمؤسس لشركة سويسرية الستشارات عمل مشروع الكازينو في .9110

 مدير التدريبات الخاصة بعمل الكازينو في األكاديمية البريطانية للقمار في ميدان ليسيستر فيلندن.
 -درب ووظف مئات المتدربين عبر الواليات المتحدة األمريكية.

مستشار | Vladimir Nikitin
شخص يفهم تماما نبض وصميم االبتكارات التكنولوجية في عالم البلوكشين والعمالت المشفرة.

 محترف من الطراز العالمي في االستشارات وصاحب أكثر من  01سنوات خبرة في المجاالتالقانونية والتمويل والبيع بالتجزئة وتكنولوجيا المعلومات.
 خبير عمالت مشفرة مشهور وأحد أ كثر المستشارين المؤثرين في عرض العملة األولي بعدد منالمتابعين يفوق ال ( 01,111حاليا من أفضل  9مستشاري عرض العملة األولي على مستوى
العالم)

مستشار | Oron Barber
بطل المتحمسين النتشار العمالت المشفرة في الكازينوهات ،جمعية  Oronلديها العديد من أوجه التوافق مع .Liger
 -خبرة  Oronفي إدارة حمالت التسويق لعرض العملة األولي كمدير تنفيذي لشركة رائدة في مجال

العالقات العامة.
 فهمه عميق جدا في مجال الكازينوهات والعمالت المشفرة. -يجد ما يدعو له في رؤية  Ligerمن جلب العمالت المشفرة وعالم القمار سويا.

تفاصيل البيع الجماعي

تعيين العملة
الحد األقصى
 41مليون يورو

الحد األدنى
 4مليون يورو

مجموع العمالت
 2.7مليار

الحملة
الترويجية

المجلس االستشاري

05%

05%

سعر العملة:

0.025

اإلدارة

العم
عرض
العملة
عرض

15%

75%

يورو

توزيع التمويالت
الكازينو المتصل
) (€ 2Mباإلنترنت

) (€ 6Mاالحتياطات

األلعاب الخيالية المتصلة باإلنترنت

نفقات
أخرى

)(€ 1M

)(€ 1M
المراهنة على األلعاب الحية المتصلة
باإلنترنت

تعيين
النفقات

)(€ 1M

تطوير المنتج--كازينوهات البلوكشين
القمار بدون اتصال بالنت/

مجموع
(€الودائع

)5M
الترويج والتسويق

)(€ 10M

)(€ 6M
الكازينو الغير متصل بالنت
المؤجر جزئيا

)(€ 2M

اكتساب بيانات الكازينو
الغير متصل بالنت

)(€ 7M

تواريخ هامة

البيع الخاص
 11مارس8111 ،
 11أبريل8111 ،
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 11أبريل8111 ،
 16يونيو8111 ،

األسبوع األول للبيع الجماعي
*مكافأة 25%
األسبوع الثاني للبيع الجماعي
*مكافأة 15%
األسبوع الثالث للبيع الجماعي
*مكافأة 10%

مكافأة 40%

ما قبل البيع الجماعي
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البيع الجماعي

 17يونيو8111 ،
 1أغسطس8111 ،

* انضم إلينا مبكرا لتحصل على مكافأة أكبر.
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