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Notícia importante
Este Livro Branco foi preparado pela Yondo Pty Ltd ACN: 148 174 109 (Yondo) para apresentar a Yondo e o token
YondoCoin (YON) para descrever como o token YondoCoin (YON) se propõe a operar na plataforma Yondo. Não
é uma oferta ou convite para comprar o token YondoCoin (YON), não é um prospecto e não constitui a base de
uma relação entre a Yondo e o leitor ou um proprietário de token. Os tokens YondoCoin (YON) não se destinam
a venda ou uso em qualquer jurisdição em que uma venda ou o uso de tokens digitais possa ser proibida. Os
tokens YondoCoin (YON) não conferem outros direitos de qualquer forma, incluindo mas não limitado a qualquer
propriedade, distribuição (incluindo mas não limitado a) lucro, resgate, liquidação, propriedade (incluindo todas
as formas de propriedade intelectual) ou outros direitos financeiros ou legais, além dos explicitamente descritos
nos Termos e Condições da YondoCoin (T&Cs). Onde a informação neste Livro Branco é inconsistente com os
T&Cs, os T&Cs prevalecem. Este não é um conselho legal.
Este documento não é composto de acordo com as leis ou regulamentos de qualquer jurisdição. Os leitores
devem ter seus próprios conselheiros legais para determinar se eles podem participar de qualquer acordo com
o token YondoCoin (YON) e se essa participação é permitida em seu país.
O token YondoCoin (YON) é um token de utilidade para uso do produto. Este produto não é uma moeda digital,
segurança, mercadoria ou qualquer outro tipo de instrumento financeiro e não foi registrado nos termos do
Securities Act, as leis de valores mobiliários de qualquer estado dos Estados Unidos ou as leis de valores
mobiliários de qualquer outro país, incluindo as leis sobre títulos e valores mobiliários de qualquer jurisdição
em que um provável titular de token é residente.
A Yondo fez esforços razoáveis para garantir que todas as informações contidas neste documento sejam precisas
no momento da sua preparação. No entanto, uma vez que se baseou em insumos e conteúdos de terceiros e
o cenário regulatório nacional em relação aos tokens de utilidade está mudando, a Yondo não pode garantir
que todo o conteúdo seja ou será absolutamente exato. A Yondo não é responsável por qualquer informação
imprecisa. Todos os participantes da YondoCoin são responsáveis por fazer suas próprias perguntas sobre a
YondoCoin, na plataforma Yondo e sobre qualquer garantia relacionada.
Certas declarações, estimativas e informações financeiras contidas neste Livro Branco constituem declarações
ou informações prospectivas. Essas envolvem riscos e incertezas conhecidas e desconhecidas, o que pode
fazer com que eventos ou resultados reais difiram materialmente das estimativas ou dos resultados implícitos
ou expressos em tais declarações prospectivas.
Este Livro Branco em português é a principal fonte oficial de informações sobre o token YondoCoin (YON). As
informações aqui contidas podem de tempos em tempos ser traduzidas para outros idiomas ou utilizadas no
curso de comunicações escritas ou verbais com clientes existentes, potenciais, parceiros, etc. No decorrer
dessa tradução ou comunicação, algumas das informações aqui contidas podem ser perdidas, corrompidas ou
mal representadas. A precisão de tais comunicações alternativas não pode ser garantida. No caso de quaisquer
conflitos ou inconsistências entre essas traduções e as comunicações e este Livro Branco de língua inglesa
oficial, prevalecerão as disposições do documento original em língua inglesa.
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Visão geral
da venda
de token

Nos últimos cinco anos, a equipe da Yondo vem construindo uma plataforma que está acima
de todas as soluções de comércio eletrônico de vídeo. Ajudando as empresas em todo o
mundo a monetizarem seus produtos e serviços digitais. O próximo estágio para Yondo
será o lançamento de sua criptomoeda - YondoCoin (YON), para alimentar o ecossistema
da Yondo. O token YON está programado para ser lançado logo depois do final da venda do
token e recompensas YondoCoin no final do segundo trimestre de 2018. Este Livro Branco
destaca os principais estágios e recursos propostos na YondoCoin (YON) e recompensas
YondoCoin.

Antes de usar os tokens dentro da plataforma e o ecossistema da Yondo, ela oferece um evento de geração de
token para o token YON. A Yondo permite pré-pagamento para até 100.000.000tokens YON no valor de mercado
inicial de US$0,20 (vinte centavos) por YON.
Mais detalhes sobre a venda de token e os potenciais benefícios de possuir YON são fornecidos neste Livro
Branco. Os termos obrigatórios e a provisão de venda de token YondoCoin (YON) serão delineados nos Termos
e Condições fornecidos em http://tokensale.yondo.com (o “Site”).
Data inicial da pré-venda

13 de março de 2018, às 13h PST (UTC-8)
TBA

Duração da venda de token
Preço do token Yon
Opção para encerramento antecipado

US$0,20 (vinte centavos) por YON
Sim, ao atingir 100.000.000 tokens vendidos (capitalização máxima)

Limite técnico para o número de tokens
Distribuição ajustável
Mais problemas com os tokens
Símbolo do token
Métodos seguros para a compra de token
Capitalização mínima
Distribuição de token suportada
Tipo de token

200.000.000 (duzentos milhões)
Tokens não vendidos com a venda pública serão descartados
Não há um único problema com a venda deste token
YON
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) Litecoin (LTC), e
pagamentos autorizados
Não há capitalização mínima
10 dias a partir do fim da venda de token
Utilidade
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Alocação de
bônus extra

Bônus pré-venda, capitalização: 10 milhões de tokens vendidos

Rendimento

+70% tokens

+50% tokens

+33% tokens

+25% tokens

+10% tokens

Compra mín

De
2,500,000 YON

De
500,000 YON

De
250,000 YON

De
50,000 YON

De
5,000 YON

Bônus da venda antecipada (começa após pré-venda)
Datas

Rendimento

Fase 1
venda principal de
token

Fase 2
venda principal de
token

Fase 3
venda principal de
token

Fase 4
venda principal de
token

+20% tokens

+15% tokens

+10% tokens

+5% tokens
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Yondo tem membros
em 114 países

Iceland

Sweden
Norway

Russia

Finland
Estonia

Canada

United Kindom
Ireland

Denmark
Netherlands

Germany

Belgium

Lux

France
Portugal

United States
of America

Spain

Latvia
Lithuania

Czech Republic

Greece

Cyprus
Lebanon
Jordan
Israel

Libya

Washington

South Korea

China
Pakistan

Egypt

Japan

Nepal

Qatar
United Arab Emirates

Saudi
Arabia

India

Bangladesh

Myanmar

Taiwan

South
Korea

Oman

Puerto Rico
Dominican
Republic
Curaçao

Costa Rica

Mongolia

Turkey

Palestinian

Bahamas

Jamaica

Kazakhstan

Austria
Moldova
Hungary
Switzerland
Slovenia
Romania
Serbia
Bulgaria
Bosnia &
Georgia
Herzegovina
Macedonia
Albania
Malta
Croatia
Italy

Morocco

Mexico

Ukraine

Poland

Sudan
Ghana

Nigeria

Cameroon

Colombia

Thailand
Cambodia

Trinidad & tobago

Venezuela

Yemen

Ecuador

Philippines

Malaysia

Somania

Kenya

Vietnam

Sri Lanka

Ethiopia

Singapore

Indonesia
Tanzania

Peru

Brasil

Angola

Kiribati
Zambia
Zimbabwe

Paraguay

Madagascar

New York

tuvalu

Australia

Chile
Sourh Africa
Argentina

New Zealand

Yondo tem membros em 114 países, inclusive em toda a América do
Norte, Europa, América do Sul e Ásia-Pacífico.
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Indústrias
que servimos

Os membros da Yondo são de várias indústrias. Estas incluem as indústrias
de fitness, tutoria, médica, artesanato e consultoria. O gráfico abaixo mostra a
porcentagem da indústria da plataforma Yondo que é usada por seus membros.
O gráfico não inclui os membros que selecionaram “outros” como sua indústria.

Fitness
(Estúdio fitness
on-line tudo em
um) 20%

Consultoria

Tutoria

(Plataforma de
consultoria on-line
tudo em uma) 48%

(Plataforma de
tutoria on-line tudo
em uma) 13%

Médica
(Clínica médica on-line
tudo em uma) 10%

Artes e
artesanato
(Plataforma de
treinamento on-line
tudo em uma) 9%
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soluções de
e-commerce de vídeo

Ferramentas de vídeo sem recursos de comércio eletrônico

Soluções de comércio eletrônico não possuem
recursos de gravação ao vivo

Várias ferramentas de software estão disponíveis no
mercado, permitindo que os usuários criem e gerenciem
videochamadas e sessões ao vivo. No entanto, a maioria é
limitada, pois elas vêm com um serviço de funcionalidade
único, mas não oferecem soluções de comércio eletrônico.
Além disso, a maioria não oferece gravação de chamadas
de áudio ou vídeo.

Quando se trata de soluções de comércio eletrônico, existem
várias soluções disponíveis no mercado nos últimos tempos. No entanto, muitas dessas ferramentas de comércio
eletrônico não oferecem uma solução abrangente dentro de
uma ferramenta. Por exemplo, tanto as opções de vídeo ao
vivo quanto as de vídeo pré-gravado não estão disponíveis
nelas. É aqui que Yondo está acima do resto. Yondo é uma
solução completa de comércio eletrônico de vídeo tudo-emum que oferece vídeos ao vivo e pré-gravados, juntamente
com soluções completas de comércio eletrônico. Também
estão incluídas uma seleção de gateways de pagamento,
um calendário internacional de reservas mapeadas, cupons
e mecanismo de modelo personalizado e funcionalidade de
chamada para vídeos em tempo real e pré-gravados. A imagem
abaixo mostra a análise competitiva da Yondo.

A maioria das ferramentas de chamada de vídeo também não
fornece funcionalidades que permitem ao usuário organizar
consultas, gerenciar reservas e pagamentos ou outras
formas de comunicação.

Serviços funcionais sem
recursos de comércio eletrônico

Wistia

Skype
GotoWebinar
GotoMeeting

Youtube

Vsee

Uscreen
Vimeo Pro

Solução de comércio
eletrônico ao vivo e pré-gravada

Soluções de e-commerce em
vídeo ao vivo e pré-gravado

BigCommerce
Kajabi
Webbly

Shopify

BigCartel
Vsee

Volusion
3DCart

Neto
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Wix

Solução de e-commerce de
vídeo tudo-em-um da Yondo
Yondo é uma plataforma e-commerce que permite aos usuários vender produtos digitais, incluindo vídeos
on-line sob demanda e criação de cursos de vídeo on-line, sessões de vídeo ao vivo, webinars e áudio on-line
sob demanda (desde 2015). A Yondo propõe oferecer a funcionalidade de vender e-books e gravações de
áudio (2018) e cursos on-line com e-books, áudio, live e conteúdo e vídeo pré-gravado (2018).

ASSISTIR VÍDEO

Os membros da Yondo podem vender seus produtos digitais com sua própria marca e oferecer várias
opções de pagamento a seus clientes. As páginas a seguir fornecerão informações detalhadas sobre a
funcionalidade atual e alguns dos recursos fornecidos pela Yondo.
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Vídeo sob demanda (ao vivo desde 2016)

A funcionalidade vídeo sob demanda da Yondo permite que você decida como deseja vender seu conteúdo.
Oferecer vídeos como um pacote de inscrição. Talvez você gostaria de oferecer um único vídeo como
um aluguel pay-per-view. talvez uma série de vídeos de consultoria, projetados para tópicos específicos
e vendê-los como cursos de vídeo. Com a Yondo, você tem liberdade e flexibilidade para organizar seu
negócio, como quiser. Saiba mais

Cursos em vídeo e
listas de reprodução

Integrações

Painel com chamada
para ação

E-mails automatizados

Desenvolva instantaneamente
cursos em vídeo e listas de
reprodução e incorpore-os em
qualquer site.

A Yondo se integra com
mais de 30 dos melhores
serviços on-line do mundo.

Use uma chamada clicável
para ação em seu vídeo
para criar vendas.

Use e-mails automatizados,
e-mails com a sua marca para
confirmações e lembretes.

Pré-visualização de vídeos

Anexos e tags

Incorpore seus vídeos

Crie pré-visualização de
vídeos para ajudar a vender
seus vídeos sob demanda.

Compartilhe arquivos e
documentos como anexos
aos seus vídeos.

Mecanismo com
código de desconto
Ofereça descontos como
incentivo para os clientes.

Coloque seus vídeo
diretamente em seu site e
sites de terceiros.

Veja mais funções
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Conecte imediatamente em seu site sua
biblioteca de vídeos sob demanda
Você pode integrar completamente em seu site sua
biblioteca de vídeos sob demanda. Através do nosso
mecanismo de template, você pode personalizar completamente suas páginas de vídeo sob demanda para
combinar com seu site, incluindo seu nome de domínio
e marca. Você também tem a opção de incorporar seus
vídeos ou usar a API da Yondo para integrar totalmente
sua plataforma de vídeo sob demanda em seu site.

Venda cursos com vídeo e listas de
reprodução
Crie cursos com vídeo e listas de reprodução que
possam ser incorporados e vendidos em seu site ou
em suas páginas Yondo. Assim, seus clientes nunca
precisam sair do seu site para comprar e visualizar
seus cursos com vídeo e listas de reprodução.

Forneça várias opções de compras para
seus clientes
Você pode escolher se deseja vender seus vídeos com
uma compra única, preço de aluguel temporizado ou
como parte de um pacote de assinatura mensal e muito
mais. Com a Yondo, você é totalmente responsável
pelo seu próprio preço.
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Sessões ao vivo on-line (desde 2015)

Consultas ao vivo podem ser uma ótima maneira de você fornecer um serviço mais personalizado para seus
clientes. Oferecer serviços personalizados permite que você crie relacionamentos com eles e diversifique sua
gama de serviços. Para ajudá-lo, a Yondo oferece a possibilidade de reservar sessões de vídeo, telefone e escritório
no local. Saiba mais

Estabeleça seu preço

Calendário para agendar

Ofereça várias sessões ao
vivo a diferentes preços e
durações.

Os horários para agendar
on-line e no local são exibidos
no fuso horário local do seu
cliente.

Anexos e compartilhamento
de arquivos

Compartilhamento de
tela e bate-papo

Compartilhe arquivos e
documentos importantes
com seus clientes.

Compartilhe sua tela e
converse com seu público.

Sessões com ligações
ao vivo

Grave as sessões de
vídeo com seu cliente

Reserve sessões
telefônicas ao vivo com
seus clientes.

Envie automaticamente aos
seus clientes as gravações de
sua sessão de vídeo ao vivo.

E-mails automatizados

Mecanismo com
código de desconto

E-mails de confirmação e
lembrete com sua marca.

Ofereça descontos como
incentivo para os clientes.

Veja mais funções
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Reserve sessões ao vivo usando nossos
modelos totalmente integrados
Quando você estiver realizando sessões ao vivo,
precisará de um site que reflita a integridade e o profissionalismo do seu negócio de consultoria. Sabemos
que isso pode ser muito trabalhoso, então a Yondo
projetou um para você que está totalmente integrado
com nossos melhores recursos. Você pode usar seu
site Yondo ou vinculá-lo às suas páginas Yondo.

Adicione botões “reservar agora” individuais e de equipe em seu próprio site
A Yondo permite que você adicione todos os nossos
ótimos plugins para agendar sessões ao vivo em
seu site. Esses plugins são uma ótima maneira de
aumentar suas vendas e garantir que seu cliente
nunca saia de seu site.

Seus clientes podem facilmente reservar
suas sessões on-line ao vivo com os horários
exibidos em seu fuso horário
O calendário de reservas internacional da Yondo é uma
das nossas características mais populares. Basta inserir
sua disponibilidade e um cliente pode fazer uma reserva
diretamente em seu calendário. Não se preocupe com seu
gerenciamento; seu calendário Yondo pode sincronizar
vários calendários, incluindo o seu do Google.
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Webinars e aulas em grupo on-line (ao vivo desde 2016)

Com a Yondo, você pode disponibilizar seus webinars e classes em grupos on-line para compra em questão
de minutos. Você também pode selecionar entre mais de 30 integrações para adicionar instantaneamente
suas novas inscrições ao seu CRM favorito ou software de marketing favorito, como Pipedrive, Hubspot e
Salesforce. Saiba mais

Estabeleça seu preço

Painel de chamada para ação

Vídeo, áudio e chat

Grave suas sessões

Faça dinheiro com suas
aulas ou webinars, ou
forneça-os gratuitamente.

Use uma chamada para a
ação clicável em seus
webinars e aulas em grupo.

Converse com os
participantes durante suas
apresentações.

Grave suas sessões e
adicione-as instantaneamente
à sua biblioteca de vídeos.

Anexos e compartilhamento
de arquivos

Compartilhamento de tela

E-mails automatizados

Escolha compartilhar sua
tela com seu público.

E-mails de confirmação e
lembrete com sua marca.

Mecanismo com
código de desconto

Compartilhe arquivos e
documentos importantes
com seus clientes.

Ofereça descontos como
incentivo para os clientes.

Veja mais funções
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Ofereça webinars ilimitados e aulas on-line
de páginas de destino pré-construídas

Para atrair audiência para seu webinar, você precisa de
uma página de destino que seja profissional e atraente.
Para alguns, as páginas de destino podem ser bastante
difíceis de criar, por isso, a Yondo criou uma que está
equipada com tudo que você precisa para registrar
novos participantes para seu webinar. Nossas páginas
de destino foram desenvolvidas por nossos profissionais
internos para garantir que você obtenha o design que
precisa para gerar inscrições.

Incorpore formulários de acesso ao
webinar diretamente em seu site
Permita que seus clientes se inscrevam para seus
webinars, diretamente do seu próprio site com a
função ‘Incorporar código para Webinar’. Basta
copiar e colar o código de formulário de acesso
ao webinar em seu site, e os clientes poderão
se inscrever instantaneamente no seu webinar.

Converta instantaneamente seus webinars
gravados em vídeo sob demanda
Com a Yondo, você pode converter instantaneamente
seus webinars e aulas em grupo on-line em vídeos sob
demanda com o clique de um botão. Basta gravar seus
Webinars e disponibilizá-los na sua biblioteca de vídeos
sob demanda. Isso permite que você maximize seus
lucros capitalizando várias vezes em um único webinar.
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Experiência Yondo ao vivo

Profissionais no setor imobiliário

Demonstrações de vendas e eventos ao vivo

A experiência ao vivo oferece às empresas a capacidade de gravar e editar perfeitamente as apresentações
on-line e apresentá-las como um evento ao vivo com interação em tempo real. Demonstrações de vendas
on-line e webinars estão ultrapassadas. Por que fazer uma apresentação ao vivo quando você pode gravar
e entregar a apresentação perfeita e ao vivo com comunicação em tempo real de qualquer lugar. Ao vivo
para o público em fevereiro de 2018. Saiba mais

Um horário definido
A apresentação será reproduzida em horários programados. Seus
clientes em potenciais devem se registrar para uma sessão em
horário específico.

Reservar para agendar
Seus clientes em potenciais podem reservar
um horário de visualização em seu calendário.

Sob demanda
Seus clientes em potenciais podem visualizar o programa sob demanda dentro dos horários programados.
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Painel de conversação
Mantenha e gerencie conversas com vários
clientes em potencial e participantes. Você
sempre saberá exatamente com quem está
se comunicando e onde eles estão em sua
experiência ao vivo.

Plataforma amigável e customizável
O player da experiência ao vivo é totalmente
customizável, ele vem com formulários de registro
fácil de ser inserido no seu site e páginas de
destino prontas para usar e com a sua marca.

Comunique-se ao vivo através do nosso
aplicativo móvel, seu e-mail ou através
de um de nossos parceiros de integração.
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Parceiros de
integração
Yondo

A Yondo tem uma lista robusta de parceiros, proporcionando
integração perfeita com alguns dos melhores serviços on-line do
mundo.

Ver nossa lista completa
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O que nossos clientes
estão dizendo...
Este vídeo lhe dará uma ideia de como os clientes da Yondo se sentem com seu sistema de comércio eletrônico
de vídeo tudo em um da Yondo. Isso ressalta nosso compromisso de proporcionar total satisfação ao cliente
e alcançar excessivamente nossos objetivos como um parceiro de confiança para todos nossos clientes.

Clique para reproduzir o vídeo
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O ecossistema Yondo

Para melhorar ainda mais o valor da Yondo aos membros da plataforma, ela está desenvolvendo um vasto
ecossistema de mercados, parceiros de canal, parceiros comerciais e serviços. Os membros da plataforma
podem usar moeda fiduciária ou YondoCoin para pagar a Yondo por vários serviços disponíveis aos membros
em sua plataforma. Observamos que os pagamentos da YondoCoin só podem ser feitos diretamente a Yondo.

Serviços complementares

Soluções tudo
em uma de
e-commerce
Ao vivo

Experiência
ao vivo
Ao vivo

Ao vivo

Parceiros de canal
de mercado

Parceiros
comerciais

2019

2018

Mercado de
conteúdo

Mercado de
modelo

2018

2018

Mercado
de app
2018

Canal de
mercado
2018
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Tecnologia blockchain
da Yondo
Segurança blockchain

A Yondo propõe aprimorar sua plataforma existente, adicionando um sistema de registro
baseado em blockchain para fornecer o novo programa de recompensas YondoCoin. O
recompensas YondoCoin é um programa que a Yondo pretende lançar em 2018 para premiar
as contribuições dos criadores de conteúdo. Espera-se que um sistema de recompensas
baseado em blockchain reduza o tempo necessário para emitir tokens de recompensa,
verificar de forma segura os resgates de recompensa e contabilizar as compras.

Pagamentos

A tecnologia blockchain da Yondo reduzirá as taxas de transação e ampliará a disponibilidade
do usuário. O pagamento através da YondoCoin (YON) terá uma pequena taxa de transação
única de 1%, processada para cada pagamento feito na plataforma que é deduzido do saldo
YondoCoin do membro da Yondo. Fornecendo uma economia de até 100% em comparação
com a maioria das taxas de serviço de gateway de pagamento padrão. A Yondo irá propor
recompensar os membros da plataforma Yondo que decidirem usar a YondoCoin (YON)
por meio de incentivos, conforme descrito abaixo, na seção recompensas YondoCoin
deste Livro Branco.

Contratos inteligentes

A Yondo propõe a criação da funcionalidade de contrato inteligente em sua plataforma
para fornecer um serviço de pagamento da YondoCoin seguro e rápido. Em 2018, a
Yondo antecipa que irá introduzir uma carteira on-line totalmente integrada para manter
e gerenciar as recompensas YondoCoin e tokens YondoCoin para cada titular da conta.
Contratos inteligentes permitem a automação de muitos processos de negócios que podem
ser executados sem a confiança de qualquer uma das partes envolvidas. No contexto da
carteira proposta da Yondo, isso inclui pagamentos de recompensa YondoCoin, compras
únicas e pagamentos recorrentes.

Armazenamento descentralizado e computação

A Yondo planeja introduzir um sistema de armazenamento descentralizado de baixa
latência e de computação em 2019. O armazenamento descentralizado e a tecnologia de
computação não estão maduros e, como tal, dificultarão desnecessariamente a implantação.
Para minimizar o risco de tecnologia, a Yondo está lançando uma plataforma híbrida, com
computação e armazenamento centralizados usando arquitetura de servidor tradicional,
mas pagamentos de contratos inteligentes descentralizados. Embora essa funcionalidade
seja proposta, existe o risco de que ela não seja implementada, ou que será implementada
usando uma infraestrutura diferente.
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Recompensas YondoCoin é um programa de recompensa projetado para ajudar
volume de conteúdo do membro na plataforma Yondo e melhorando a retenção
de clientes. O programa recompensas YondoCoin tem previsão de ser introduzido
em 2018 e, facilitado através de uma nova plataforma de tecnologia de blockchain,
fornecerá níveis avançados de segurança e transparência. O programa é baseado
nos seguintes níveis de recompensa.

Recompensas YondoCoin Silver
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Recompensas YondoCoin Silver são obtidas através de planos de
compra e serviços na plataforma Yondo. O usuário da Yondo pode
ganhar até 100% em recompensas por todas as compras feitas com
YondoCoin (YON), ou seja, as compras de negócios de plano Yondo
para 100 YondoCoin (YON), na recompensa por esse produto, ele
recebe 100 recompensas YondoCoin Silver em sua carteira YondoCoin
on-line. Essas recompensas podem ser usadas para comprar produtos
e serviços da Yondo, e os descontos por pagamento adiantado que
podem ser usados para oferecer descontos aos usuários finais dos
membros da conta Yondo.
en
nt
Co

ark
et
pl
ac

ce
tpla
rke
Ma

Temp
late
M

e

nel
chan
ace
tpl
ke
ar
M

App M
ark
etp
lac
e

Recompensas YondoCoin Gold

n

s
ice
rv
Se

All-In-One Video
erce Solution
Ecomm

Liv
eE
xp
er
ie

etplace
Mark
artners
nnel P
Cha

Merchant Part
ners

e
nc

Ad
dO

As recompensas YondoCoin Gold são obtidas indicando clientes que
compram planos e serviços da Yondo. Por cada venda feita, o indicador
Yondo recebe 20% do lucro. Os ganhos são pagos em recompensas
YondoCoin Gold. Elas podem ser usadas para comprar produtos e
serviços Yondo, descontos para pagamento antecipado e cartões
presente on-line das principais marcas do mundo no programa de
recompensas YondoCoin.
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Recompensas YondoCoin Platinum
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Recompensas YondoCoin Platinum podem ser obtidas através de
clientes indicados que compraram planos e serviços na plataforma
Yondo com YondoCoin (YON). O usuário ou afiliado da Yondo recebe 100 recompensas YondoCoin Platinum por cada 1.000 tokens
YondoCoin (YON) recebidos das compras indicadas. A YondoCoins
Platinum pode ser usada para comprar produtos e serviços da Yondo,
descontos de pagamento adiantado, cartões presente on-line das
recompensas Yondo, e pode ser elegível para troca em dinheiro ou
um bônus equivalente em dinheiro.
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Recompensas
Yondo

a crescer a forte adoção do token YondoCoin (YON), aumentando a qualidade e o
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Recompensas Yondo
Escolha entre centenas de marcas incríveis

Os usuários da Yondo podem trocar as recompensas YondoCoin Gold e Platinum dentro da plataforma
Yondo por cartões presente on-line. Nosso programa de recompensas de marca tem previsão de lançamento
em 2018 nos EUA, Canadá e Austrália, com expectativa de expandir o programa para outros países em
2019 - 2020. O programa de recompensas Yondo prevê ter mais de cem marcas de cartões presente,
incluindo Amazon , Walmart, Target, eBay, GAP, Nike, Adidas, Delta Airlines, American Airlines, Air Canada,
Hotels.com, David Jones, Woolworths, Myer, Kmart, Starbucks, Whole Foods, The Home Depot, Lowe’s,
Sephora, GameStop, Bass Pro Shops, Xbox, Columbia Sportswear, Callaway Golf, Overstock.com, Old Navy,
iTunes e Google Play...
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Vantagens da Recompensas YondoCoin

Compromisso com as recompensas YondoCoin
A YondoCoin possibilita gerir incentivos de forma a direcionar a participação e o conteúdo em benefício de todos
os membros. A YondoCoin também oferece a capacidade de oferecer planos e serviços gratuitos e com desconto
em toda a plataforma Yondo.

Alto
nível de
lealdade

Níveis das recompensa YondoCoin
Os níveis de recompensas da YondoCoin
recompensarão os clientes com as mais altas
recompensas e criarão clientes leais e membros
da Yondo. Cada nível é dividido em recompensas

5x YondoCoins

3x YondoCoins

YondoCoin Silver, Gold e Platinum descritas nas

2x YondoCoins

páginas anteriores.

500 YondoCoins

250 YondoCoins
100 YondoCoins

Painel de recompensas YondoCoin
Os membros da Yondo podem ver informações em
tempo real sobre recompensas ganhas, opções
de resgate, URLs e ativos referenciados, níveis de
recompensas atuais e oportunidades adicionais
de ganhos de recompensas.

24

Verificação Yondo e fluxograma de incentivos

Novo comerciante Yondo
Novo cliente compra um plano ou serviço de
comércio eletrônico on-line da Yondo.

Yondo incentiva compras com tokens
YondoCoin (YON)
O comerciante pode receber até 125% do preço
de compra em recompensas YondoCoin Silver.

Novo cliente do comerciante Yondo
O cliente do comerciante da Yondo adquire
um produto ou serviço on-line.

O comerciante incentiva compras
com tokens YondoCoin (YON)
O comerciante pode usar YondoCoins para
oferecer descontos de até 100% aos seus
clientes se eles comprarem com tokens
YondoCoin (YON).

Pagamentos processados instantaneamente
Uma compra instantânea é feita através de um
gateway de pagamento totalmente integrado.
Nota: Não haverá tokens YON vendidos ao
público após a venda do token YondoCoin
(YON).

Recompensas Yondo
O comerciante recebe as recompensas
YondoCoin Silver na sua carteira on-line
YondoCoin.

Recompensas Yondo
O comerciante pode usar suas recompensas YondoCoin Silver para oferecer descontos aos seus clientes que comprarem
com a YondoCoin (YON).

Comerciante recebe pagamento
integral
O comerciante recebe 100% do pagamento em YondoCoins (YON) Platinum
em sua carteira on-line YondoCoin.

Ganhar, ganhar, ganhar
O comerciante Yondo ganha recebendo
100% do seu pagamento integralmente, o
cliente do comerciante ganha recebendo
um desconto e a YondoCoin ganha!
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Fluxograma de referência das recompensas YondoCoin

Os usuários e afiliados da Yondo são elegíveis para as recompensas YondoCoin. Elas podem ser ganhas com a indicação de
clientes pagos a Yondo.

500 YondoCoins

250 YondoCoins
100 YondoCoins

As referências podem ser feitas compartilhando a URL de referência ou banners exibidos no painel de recompensas YondoCoin
(agendado para ser lançado no terceiro trimestre de 2018). Elas
podem ser enviadas por e-mails e compartilhadas em postagens
de blogs e redes sociais.

Quando uma pessoa clica na URL de referência e faz uma compra,
aquela que a indicou recebe 20% do valor líquido da compra nas
recompensas YondoCoin Gold.

Bônus (análise)

As recompensas YondoCoin Platinum podem ser ganhas (análise)
através de clientes indicados que compraram planos e serviços
na plataforma Yondo com YondoCoin (YON). O usuário ou afiliado
da Yondo recebe 100 recompensas Yondocoin Platinum por cada
1.000 tokens de YondoCoin (YON) recebidos de compras indicadas.
As YondoCoins Platinum podem ser usadas para comprar produtos
e serviços da Yondo, descontos em pagamento adiantado, cartões
presente on-line das recompensas Yondo, e podem ser elegíveis
para troca em dinheiro ou um bônus equivalente em dinheiro.
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Venda de token
YondoCoin (YON)

Atribuição de token
40%

Ecossistema de
recompensas de tokens

50%

Tokens de vendas coletivas
Total de até 100.000.000 (cem milhões) de tokens serão
vendidos na venda simbólica.

Ecossistema de recompensa de tokens

Venda coletiva
de tokens

Total de até 80.000.000 (oitenta milhões) alocados para
distribuição para incentivar a participação no ecossistema Yondo.

Empresas de tokens

10%

Recompensas e tokens de empresas
(recompensas pela venda de token (prêmio),
consultores, marketing de venda de token e empresa)

YondoCoin (YON)
• Símbolo: YON
• Limite técnico do número total de tokens:		
200.000.000 (duzentos milhões)
• Preço do token YON: US$0,20 (vinte centavos) Ethereum ERC20
token
• Token: Ethereum ERC20 token
• Capitalização máxima com a venda de token: 			

Total de até 20.000.000 (vinte milhões) de tokens serão
alocados para distribuição de recompensas de venda de
token (prêmio), assessores Yondo, marketing de venda de
token e empresa (consulte o seguinte gráfico de distribuição com base em 200.000.000 tokens).

1%

Recompensas de venda de token (prêmio)

1%

7%

Assessores
(bloqueado
por 6 meses)

1%

Marketing de venda de
token (bloqueado por 3 meses)

Tokens de empresa
(tokens serão liberados em seis (6)
parcelas iguais
durante um período de
três (3) anos.)

100.000.000 (cem milhões) YON
• Início da pré-venda de token: 13 de março de 2018 às 13h PST
(UTC-8)
• Fim da venda de token:TBA
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Token YondoCoin (YON) vendido globalmente
(incluindo os EUA)

Vendidos globalmente (excluindo a China e países embargados)

Washington

New York

Vendido nos EUA (excluindo os estados de Nova Iorque e Washington)
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Equipe
principal

A empresa foi fundada por dois militantes experientes, Tony Jarboe e Warrick Hunter
em 2011. Tony tem vários anos de experiência em cargos de liderança na gigante de
tecnologia Hewlett Packard e na Warner Bros Studios, e Warrick traz mais de dez anos
de experiência em engenharia e gerenciamento de software.

Tony Jarboe

Warrick Hunter

James Kim

Konstantin Korovin

Fundador e CEO

Co-fundador e diretor técnico

Desenvolvedor chefe

Engenheiro QA sênior

Yondo - desde 2013
22 anos de experiência: CEO da
Expertory, CEO do BigShow, Warner
Bros. Studios, Hewlett Packard

Yondo - desde 2013
CTO 13 anos de experiência:
diretor técnico da Expertory, CEO
PageRapid, desenvolvedor Sênior
da Commerce Vision

13 anos de experiência: desenvolvedor líder da Expertory, MBA em
engenharia de software

Yondo - desde 2013
13 anos de experiência: engeheiro QA
sênior da Expertory, engenheiro QA
sênior da Boeing

Alex Abernethy

Diego Rodriguez

Ronna Tolentino

Elijah Jones

Vendas

Designer

Vendas

Pesquisa e suporte

21 membros na equipe
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Mapa real e proposto
Product
Roadmap
dos
produtos

Armazenamento e
computação
descentralizada
• Parceiros de mercados e comerciais
• Áudio sob demanda e e-books
• Recompensas YondoCoin
• Blockchain Yondo

2020

2018
• Lançada a experiência ao vivo Pilot
• Usuários em mais de 100 países

2017

Yondo lançada em
Beta

Lançado o mercado
de especialistas
Expertory

2015

2012

2018
2016

2014

Lançada solução
tudo-em-um

Venda do token
YondoCoin (YON)

2018 - 2019
Vídeo de inteligência artificial
• Parceiros de canais
• Localização Yondo:
Alemanha
Japão
América do Sul
México
Cingapura
Coreia do Sul
China

Soluções de
e-commerce de vídeo
da Pivot para Yondo

Observe que as soluções voltadas para o futuro descritas nesta
seção não são garantidas e podem ou não ser entregues no
futuro, dependendo das necessidades do mercado, dos regulamentos, da capacidade da equipe de alcançar o melhor desempenho técnico e outros riscos que podem ser conhecidos ou
desconhecido para a equipe agora. As trajetórias futuras
da Yondo são todas planejadas e apresentadas apenas
para fins informativos, para mostrar no que a equipe vem
trabalhando e como todo o ecossistema pode se parecer
à medida que ele se desenvolve. Você não deve confiar
nessas soluções ao comprar tokens YON porque elas
são planejadas para serem recursos bônus, em vez da
funcionalidade essencial do token YON.
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ADESÃO A TODOS OS PADRÕES LEGAIS E DE REGULAMENTAÇÃO
A compra de qualquer token envolve um alto grau de risco, incluindo, entre outros, os riscos descritos abaixo. Antes de adquirir
os tokens YON, é recomendável que cada participante analise cuidadosamente todas as informações e riscos detalhados
neste Livro Branco, nos Termos e Condições e, especificamente, os fatores de risco a seguir. Recomendamos que apenas
participantes com um bom entendimento de tokens criptográficos e ofertas de tokens digitais considerem participar da venda
de tokens YondoCoin. Também recomendamos que todos os participantes procurem aconselhamento jurídico e financeiro
independente antes de considerar os tokens da YondoCoin e conduzir uma revisão completa da funcionalidade e da oferta de
produtos da plataforma Yondo.
A. Dependência da infraestrutura de computadores
A dependência da Yondo de aplicativos de software, hardware de computador e Internet implica que ela não oferece garantias
de que uma falha do sistema não afetaria negativamente o uso de seus tokens YON. Apesar da implementação da Yondo de
todas as medidas de segurança de rede razoáveis, seus servidores no centro de processamento são vulneráveis a vírus de
computador, arrombamentos físicos ou eletrônicos ou outras interrupções de natureza semelhante. Vírus de computador,
arrombamentos ou outras interrupções causadas por terceiros podem resultar em interrupção, atraso ou suspensão de serviços,
o que limitaria o uso dos tokens YON. As carteiras ERC20 e o protocolo ERC20 estão sujeitos a uma série de riscos, que podem
resultar em ofertas de token defeituosas. Faremos esforços razoáveis para garantir que o contrato da YondoCoin esteja livre
de bugs, mas não podemos garantir interações bem-sucedidas.
B. Limitações do contrato inteligente
A tecnologia de contrato inteligente ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento e sua aplicação é de natureza
experimental. Isso pode acarretar riscos operacionais, tecnológicos, regulatórios, de reputação e financeiros significativos.
Consequentemente, embora a auditoria conduzida pela equipe de garantia de qualidade da Yondo e nossos consultores
independentes, incluindo o especialista em contratos inteligentes da ICO, Aliaksandr Gatyliuk, aumente o nível de segurança,
confiabilidade e precisão, esta auditoria não pode servir como qualquer forma de garantia, incluindo qualquer garantia expressa
ou implícita que o contrato inteligente YON é adequado à finalidade ou que não contenha falhas, vulnerabilidades ou questões
que possam causar problemas técnicos ou a perda total de tokens YON.
C. Riscos regulatórios
A emissão de tokens é um conceito relativamente novo, e os reguladores globais estão mudando suas opiniões sobre a natureza
de seus problemas, e pré-vendas baseadas em blockchain ou financiamento coletivo. Como tal, existe um risco substancial de
que um regulador possa rejeitar, proibir, agir ou impor novas regulamentações em relação a qualquer oferta simbólica. Qualquer
nova regulamentação pode entrar em conflito com a atual configuração do Contrato Inteligente YON e o conceito do token
YON. Isso pode resultar em modificações substanciais do Contrato Inteligente YON, incluindo, mas não se limitando a, sua
rescisão e a perda de tokens YON, bem como a suspensão ou encerramento de todas as funções do token YON. A Yondo não é
responsável por qualquer intervenção, ação ou proibição regulatória e não garante o cumprimento de nenhuma lei. Você deve
obter seu próprio aconselhamento jurídico e abster-se de envolvimento se a lei em sua jurisdição impedir compras de tokens.
D. Impostos
Os titulares de tokens podem ser obrigados a pagar impostos associados às transações envolvendo tokens YON. É de exclusiva
responsabilidade dos detentores de tokens cumprir as leis fiscais das jurisdições relevantes e pagar todos os impostos exigidos.
A Yondo não calculará impostos nem fornecerá registros relacionados a eles.
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ADESÃO A TODOS OS PADRÕES LEGAIS E DE REGULAMENTAÇÃO
E. Divulgação de informação
As informações pessoais recebidas dos detentores de tokens YON, as informações sobre o número de tokens possuídos,
os endereços de carteira usados e quaisquer outras informações relevantes podem ser divulgadas às autoridades policiais,
funcionários do governo e outros terceiros quando a Yondo for obrigada a divulgá-las pela lei, intimação ou ordem judicial. A
Yondo não se responsabilizará, em nenhum momento, por tal divulgação de informações.
F. Força maior (ato de Deus)
O desempenho da Yondo pode ser interrompido, suspenso ou atrasado devido a circunstâncias de força maior. Para os
propósitos deste Livro Branco, força maior significará eventos e circunstâncias extraordinários que não poderiam ser evitados
pela Yondo e incluirão: atos da natureza, guerras, conflitos armados, desordens civis de massa, ações industriais, epidemias,
bloqueios, desacelerações, prolongadas faltas ou outras falhas de fornecimento de energia ou serviço de comunicação, atos
de agências governamentais municipais, estaduais ou federais, outras circunstâncias além do controle da Yondo, que não
existiam no momento da venda do token. Se tais circunstâncias ocorrerem antes da emissão, tokens YON e Yondo não poderão
emitir tokens YON dentro de 6 meses a partir da data projetada. A Yondo pode emitir um reembolso a pedido dos compradores
do token YON. O reembolso será emitido na forma original de pagamento para a mesma carteira digital ou conta bancária de
onde os fundos foram transferidos.
G. Valor do token YON
Uma vez adquirido, o valor do token YON pode flutuar significativamente devido a várias razões. A Yondo não garante nenhum
valor específico do token YON durante um período de tempo específico. A Yondo não se responsabiliza por qualquer alteração
no valor do token YON.
Suposições a respeito do precedente envolvem, entre outras coisas, julgamentos sobre as condições econômicas futuras,
competitivas e de mercado e decisões de negócios, a maioria das quais está além do controle da equipe da Yondo e, portanto,
difícil ou impossível de prever com precisão. Embora a equipe da Yondo acredite que as suposições subjacentes às suas
declarações prospectivas sejam razoáveis, qualquer uma delas pode se mostrar imprecisa. Como resultado, a equipe da Yondo
não pode oferecer garantias de que as declarações prospectivas contidas neste Livro Branco serão precisas. À luz das incertezas
significativas inerentes às declarações prospectivas contidas neste documento, a inclusão de tais informações não pode ser
interpretada como uma garantia por parte da Yondo ou de qualquer outra entidade de que os objetivos e planos do projeto
Yondo serão alcançados com sucesso. Enquanto as equipes da Yondo mantêm relações com vários câmbios e esperam um dia
crescer o suficiente para que um mercado secundário seja necessário, a Yondo não pode garanti-lo. Para evitar a especulação
dos tokens YON, a equipe Yondo não tem antecipações específicas em relação à listagem dos tokens YON em uma troca e/
ou a criação de um mercado secundário. Devido às preocupações expressas por nossas várias equipes jurídicas, decidimos
criar apenas um mercado secundário quando/se ficar claro que há uma necessidade de nossa base de consumidores (isto é,
pessoas/entidades interagindo na plataforma) para obter mais tokens YON. Para evitar dúvidas, a equipe da Yondo listará os
Tokens YON em uma troca quando virmos o uso esmagador dos tokens YON (em vez de especulação) e uma clara necessidade
de nossa base de consumidores obter mais tokens YON.
Observe que o token YondoCoin YON pode estar sujeito a outros riscos não previstos por sua equipe no momento e não é
reembolsável.
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Informações
de contato
Site de venda de token YondoCoin
http://tokensale.yondo.com
E-commerce de vídeo tudo
em um Yondo
http://www.yondo.com
E-mail de suporte Yondo
support@yondo.com
Twitter
https://twitter.com/yondohq
Telegram
https://t.me/yondocoin
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