WIZZLE Infinity ICO
Whitepaper Versão 1.3 – em Português

Document title
0

Sumário Executivo
Sumário Executivo ............................................................................................................ 1
1. Visão geral .................................................................................................................... 3
2. CONHEÇA A WIZZLE .................................................................................................... 5
2.1 HISTÓRIA ................................................................................................................. 5
2.2 A REDE WIZZLE........................................................................................................ 7
2.3 WIZZLE Netherlands B.V. ...................................................................................... 10
2.4 PROJETOS FUTUROS DO WIZZLE .......................................................................... 10
3. PARCERIAS ESTRATÉGICAS ......................................................................................... 12
3.1 FLASHBOYS ........................................................................................................... 12
4. WIZZLE GLOBAL INFINITY............................................................................................ 13
4.1 O PONTO DE PARTIDA .......................................................................................... 13
4.2 DISTRIBUIÇÃO DE FUNDOS ............................................................................ 14
4.3 ESPECIFICAÇÕES .............................................................................................. 15
4.3.1 WIZZLE INFINITY AIRDROP ............................................................................. 15
4.3.2 WIZZLE INFINITY PRESALE ............................................................................. 16
4.3.3 WIZZLE INFINITY ICO ...................................................................................... 16
4.3.4 WIZZLE INFINITY PROGAMA DE REFERêNCIA ................................................ 17
4.3.5 WIZZLE INSIDERS ........................................................................................... 17
4.4 ADICIONAIS TOKENS ............................................................................................. 17
4.5 WIZZLE INFINITY ICO OBJETIVOS & DISTRIBUICAO .................................. 18
4.6 WIZZLE ICO LINHA DO TEMPO.............................................................................. 18
5. POR QUE INVESTIR NA WIZZLE? ................................................................................. 19
6. NOSSO TIME ............................................................................................................... 20
6.1 WIZZLE GLOBAL MANAGEMENT TEAM ................................................................ 20
6.2 CONSELHEIROS DE WIZZLE ................................................................................... 20
7. EMBAIXADORES WIZZLE ............................................................................................. 22
8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS......................................................................................... 26
8.1 ERC20 .................................................................................................................... 26
8.2 SMARTCONTRACT................................................................................................. 26
9. LEGAL .......................................................................................................................... 27
10. CONTATO ................................................................................................................. 28

Whitepaper WIZZLE Infinity

Sumário Executivo
WIZZLE é uma avançada plataforma que permite ao usuário facilmente
comprar e vender tokens usando métodos de pagamento conhecidos ao redor
do mundo. Nosso objetivo é promover a adoção em massa da tecnologia

blockchain se tornando um confiável provedor de serviços globais. Para atingir
este objetivo, nós criamos as exclusivas soluções bank-in-a-box, com uma
atuação local.

Estamos iniciando atualmente a era do blockchain. A maior força do
blockchain é atuar em escala global. Na WIZZLE nos acreditamos que a
presença global é a chave para a adoção da tecnologia blockchain por
consumidores e empresas; oferecendo uma maneira fácil de começar a

operar. Nos provemos soluções para comércio e gestão de cripto moedas,
transações de cripto moedas, além de treinamentos e serviços de consultoria.
Para construir uma presença local nós estamos estabelecendo um
networking global de franquias. Estas franquias customizam a plataforma da

WIZZLE para as necessidades do consumidor, proveem suporte no idioma
nativo e no horário local.

Eles também provem liquidez para o mercado do token ou prediction market

que são de interesse de seus consumidores locais, bem como treinamentos
e consultorias. Bem como faz parte de nossos planos para expansão local e
nacional.

Nós lançamos o WIZZLE Infinity ICO para garantir o crescimento do WIZZLE
Network. Durante o ICO você pode comprar o token WIZZLE Infinity – eles são
como pontos de fidelidade que podem ser ganhados usando os serviços
WIZZLE e podem ser reutilizados para pagar novamente nossos serviços, bem
como em websites de empresas parceiras.

Se você divide essa paixão conosco, suporte nosso WIZZLE Infinity ICO.

Contribuindo você faz parte de um investimento único que ira financiar

o crescimento do nosso network de franquias.” – Mark Noorlander, CEO
WIZZLE Global N.V. Whitepaper WIZZLE Infinity.
O ICO abrangerá 3 fases:
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-

Airdrop
o
o

-

50 milhões de WIZZLE Infinity tokens disponíveis de graça.

Presale
o
o

-

16 a 31 de Janeiro

ICO

01 a 28 Fevereiro

1,500 milhões de tokens serão vendidos com 50% de desconto.

• 01 de Março a 13 de Abril:
o As primeiras duas semanas WZI tokens serão vendidos com 50%
disconto.

o De 14 de Março ate 13 de Abril serão aplicados os seguintes
descontos:

500 milhões de tokens serão vendidos com 40% discouto.
500 milhões de tokens serão vendidos com 30% disconto.

2,000 milhões de tokens serão vendidos com 25% disconto. (ate

o hardcap de EUR 30 milhões ser atingido).

Os resultados assegurarão para que haja liquidez suficiente para atingir nossos
objetivos.

• 50% será alocado para assegurar liquidez;
• 15% será alocado para instalar e distribuir caixas eletrônicos
(ATMs);

• 13% será alocado para para cobrir custos contingenciais;
• 8% será alocado para cobrir custos operacionais;

• 7% será alocado para conformidade e regulamentação;
• 7% será alocado para cobrir custos de marketing.
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1. Visão geral
A Internet mudou profundamente as formas em que acessamos e

compartilhamos informação. De um e-mail e mensagens instantâneas para
portais governamentais e serviços de transmissão, compramos, relaxamos e
vivemos online.

Esses serviços introduziram velocidade, eficiência e entretenimento no toque de

um botão, mas eles também apresentaram preocupações sobre quem
controla as informações geradas por cada plataforma e sua forma.

Muitas informações são controladas pelas empresas. Eles estão coletando
vasto reservatórios de dados sobre seus usuários que eles então analisam e
usam para melhora seus serviços e experiências de usuários.
Mas existe um lado ruim.
Os usuários estão renunciando a sua privacidade em troca de tais serviços.
Uma vez que a informação privada foi gravada também é notoriamente difícil

conseguir que a empresa destrua esses registros. Os vazamentos de dados
tornaram-se tão frequentes que as leis foram introduzidas para garantir que

os consumidores estejam menos informados sobre os seus dados terem sido
vazados. Ou seja, os clientes têm muito pouco controle sobre seus próprios
dados.

Além deste desafio, existe o que está em torno da infra-estrutura. Serviços
baseados na internet geralmente são criados em cima de infra-estruturas do
processamento de dados existente. As companhias aéreas apresentaram
aplicativos de celular que os clientes podem usar para gerenciar suas reservas,

mas as reservas ainda são armazenadas em sistemas criados 50 anos atrás.
Os bancos introduziram soluções de internet e de banco móvel, mas ainda
enviam mensagens uns aos outros em redes SWIFT.
Em muitas indústrias e para muitos serviços governamentais, a infraestrutura
por trás do compartilhamento e atualização de seus dados mudou
substancialmente.
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Existe uma nova tecnologia que resolve alguns desses desafios usando um
inteligente

combinação

de

comunicação

tecnologia de registros descentralizados.

peer-to-peer,

criptografia

e

As principais características desta nova tecnologia incluem:
1) nenhuma entidade tem controle único sobre os dados;

2) as atualizações dos dados só são realizadas após o consenso ter sido
alcançado entre um grupo de validadores;

3) as atualizações acordadas são distribuídas a todos os usuários, e

4) o histórico de todas as atualizações permanece visível para todos os
usuários
Esta nova tecnologia é comumente chamada de Blockchain.
Existem diferentes maneiras de implementar as características e os recursos

da blockchain. Podem haver diferenças nas formas em que um consenso é
alcançado, as formas em que os usuários estão autorizados a participar do
sistema, e nos tipos de dados que podem ser armazenados e atualizados.

Este whitepaper fornece uma visão geral do token WIZZLE Infinity e como é
estruturado, esclarecendo os seguintes elementos:

• A plataforma WIZZLE é construída sob a tecnologia blockchain.

• Fornece uma migração suave de formas existentes para o blockchain.
• Inclui ferramentas familiares, como o ATM.
• Tem uma presença local com:
o Suporte ao cliente.

o Conformidade regulamentar.
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2. CONHEÇA A WIZZLE
2.1 HISTÓRIA
WIZZLE é uma empresa global com raízes na Holanda. Estamos construindo um

solução bancária para a era blockchain chamada “bank-in-a-box” , que visa
promover a adoção em massa pelos consumidores e pequenas empresas,

tornando-se um serviço globalmente confiável e fornecedor com uma forte
presença local.

WIZZLE facilita a adoção em massa da tecnologia blockchain ao fazer de
maneira simples a transição entre o novo mundo do blockchain e mundo
tradicional.

Cada parte da nossa jornada é sustentada pelo nosso lema: Global Blockchain.
Local Presence.

Acreditamos que, para adotar e confiar na tecnologia blockchain, é
fundamental que consumidores e empresas têm uma organização local que
pode ajudá-los a compreender e se envolver com ela de forma mais eficaz.

Para este fim, estamos construindo um rede global de provedores de serviços
de blockchain que estão comprometidos em tornar WIZZLE uma marca
confiável e simples para qualquer pessoa um comece a usar a tecnologia
blockchain.
Os produtos WIZZLE são divididos em dois grupos. O primeiro consiste em
soluções financeiras para clientes (B2C) e negócios (B2B). O segundo consiste
em soluções que exclusivas para o negócios (B2B). Nós atualmente estamos
desenvolvendo os seguintes serviços para o “bank-in-a-box”:
B2C e B2B
• Compra e venda - esta é a plataforma criada pela WIZZLE para comprar e
vender cripto moedas (www.WIZZLE.io). Inicialmente, permite o comércio com
Bitcoin e Ether, mas no futuro aceitará outras cripto moedas e tokens.

• WIZZLE Pay - é a plataforma WIZZLE que executa remessas e pagamentos em
todo o mundo, de acordo com as leis de cada pais. Pode ser executada em
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cripto moedas ou em FIATs. Permite o pagamento de contas ou empregados
em qualquer moeda usando blockchain.

• Token Factory - esta é a plataforma fornecida pela WIZZLE para criar, lançar e

promover tokens usando a tecnologia blockchain. A Token Factory é uma
solução completa desde a concepção até o planejamento de todas as

estratégias de marketing, até o próprio ICO. Este serviço também suporta o
desenvolvimento de algumas características, tais como: nome token,
descrição, slogan, whitepaper, vídeo promocional, benefícios, links sociais e
outros.

• WIZZLE Portfólio - esta é uma plataforma projetada para gerenciar todos os

tokens dentro do WIZZLE. Pode ser de diferentes carteiras, cripto moedas
diferentes, bem como pontos de fidelidade, investimentos em projetos de
crowdfunding, commodities s e FIATs.
• WIZZLE ATM: é a integração com caixas eletrônicos para saques em FIAT das
carteiras de cripto moedas de clientes e gerenciada através do sistema WIZZLE.
A WIZZLE criará seus próprios caixas automáticos, com a possibilidade de

personalizar alguns recursos, como a capacidade de: comprar e vender tokens
através do caixa eletronico, impressora de recibos, aceitação de de notas,
impressão de cartões, escaneamento de ID e monitoramento de nuvem.
Específico B2B
• Conexão comerciante - este é um sistema para empresas que desejam
integrar e aceitar pagamentos em criptomoedas em sua loja online.
• WIZZLE Point of Sale (POS) - é um sistema especialmente desenvolvido para
revendedores de serviços WIZZLE.
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Lançamento planejado Q1 2018

Figura 01: visão geral dos produtos WIZZLE:

Figura 01: visão geral dos produtos WIZZLE

2.2 A REDE WIZZLE
A maior força das soluções em blockchain é que elas funcionam em escala
global. Com a WIZZLE acreditamos firmemente que uma presença local é a

chave para a adoção de tecnologia blockchain por consumidores e empresas.

WIZZLE tem como objetivo oferecer uma maneira fácil de começar a utilizar a
tecnologia blockchain.

Nós fornecemos soluções para negociar e gerenciamento suas cripto moedas,
para executar transações usando cripto

moedas,

além de

fornecer

treinamentos locais e serviços de consultoria. Para construir nossa presença
local, estamos estabelecendo um rede de franquias locais. As franquias locais
personalizam a plataforma WIZZLE para as necessidades locais. Eles oferecem
suporte ao cliente na língua nativa e fuso horário local, liquidez para tokens ou
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mercados de previsão que são de interesse particular de seus clientes locais;
alem de treinamento e consultoria.

Nossos operadores locais (franqueados) solicitam uma licença de franquia

WIZZLE para usar nossa solução bank-in-a-box em seu país. Eles podem

configurar uma rede de revendedores usando os caixas eletrônicos, sistemas
de ponto de venda e soluções de aplicativos fornecidos pela WIZZLE. Cada
operador de país pode personalizar todos os serviços WIZZLE de acordo com
as necessidades do país.

Como suporte para os operadores locais conduzirem esta moderna empresa,
nos fornecemos os seguintes serviços:

Personalizado para seu pais: WIZZLE Global automaticamente redireciona
qualquer consumidor que acessar WIZZLE em seu pais para um web site

completamente customizado. O operador local pode facilmente traduzi-lo

para o idioma local e mostrar a taxa de conversão em moeda local. WIZZLE
Global também ajudara o operador local a implantar métodos the pagamento

populares localmente, de modo a promover a melhor experiencia possível para
o usuário local.

Completamente flexível: WIZZLE Global entende que cada pais tem suas
diferentes leis, por isso nosso time global fornece uma plataforma flexível para
os operadores locais. Eles podem configurar que tokens eles querem apoiar, e

quanto ele querem ganhar em cada transação ao configurar as margens de

compra e venda e as margens de cada transação. Alem disse, o operador local
decide que método de pagamento será permitido.

Segurança: O acesso ao website da WIZZLE é controlado usando os excelentes
serviços Auth0. Para clientes, a WIZZLE Global oferece a conveniência de
conectar-se a conta de suas mídias sociais. Para operadores locais nós

oferecemos a segurança adicional reforçando o two-factor authentication
usando o Google Authenticator.

Gestão de risco: Nos provemos o WIZZLE Risk Manager que permite ao operador
local determinar os limites para aprovação de na plataforma. O o operador do
pais não quiser permitir operações anônimas, quiser limitar o numero de tokens

que podem ser comprados e vendidos por hora, por dia ou por cliente, ou ainda
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diminuir o risco da taxa de cambio, a WIZZLE permite o operador local
determinar ordem the hedge automáticas pelo liquid Kraken exchange.

Gestão de fundos: A Gestão de Fundos WIZZLE ajudara o operador local a gerir
o saldo em moedas FIAT e em tokens que estão sendo negociados, e assim se
tornar um operador de sucesso em seu pais. Para manter a segurança

excelente a Gestão de Fundos WIZZLE pode armazenar os fundos do operador

local em diferentes carteiras, como Micro-wallet para transações pequenas,
Hot-wallet multi-assinatura, time-locked vault multi assinatura, ou ate mesmo
uma Cold-wallet. A Gestão de Fundos WIZZLE propõe transações para o

operador local redistribuir seus fundos em níveis mínimos e máximos dentro de
cada carteira. A Gestão de Fundos WIZZLE permite o operador local organizar

pools de endereços para depósitos. O operador de cada pais pode gerar um

grupo de endereços para os quais os clientes transferem seus tokens. O
operador local pode especificar o numero de transações que cada endereço

será utilizado – ele pode determinar que seja ate apenas uma, o que significa
que cada cliente fará o deposito de tokens em um único endereço que nunca
mais será usado. Isso prove o mais alto nível de anonimato. Finalmente, a

Gestão de Fundos WIZZLE vem com uma conveniente característica para
automaticamente drenar o endereço do depósito e transferir os fundos que o
operador local recebeu para suas carteiras seguras.
Inteligência de negócios: WIZZLE PowerBI fornece ao operador local um
dashboard customizável na plataforma Microsoft PowerBI. Os dados coletados
proverão insights que poderão ser utilizados para otimizar seus negócios e

decisões estratégicas. Outros benefícios incluem: ganho de vantagem
competitiva sobre os componentes, gerando novas receitas e aumentando a
eficiência operacional.

Suporte ao cliente: Apesar dos esforços da WIZZLE Global, assim clientes podem
enfrentar eventuais problemas na plataforma WIZZLE. Para administrar isso,
WIZZLE Global desenvolveu um sistema integrado de suporte ao cliente. O

operador no pais pode visualizar os problemas apontados pelos clients e

direciona-los a equipe técnica mais adequada. O operador local pode
monitorar o progresso do atendimento e obter indicadores de performance.
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Hospedagem segura e escalável: a WIZZLE Global hospeda-se na nuvem
Microsoft Azure que escalará automaticamente e adicionará mais servidores
para evitar que o sistema se torne mais lento devido ao aumento de clientes.

Uma solução de vigilância de vídeo para os caixas eletrônicos: a vigilância por
vídeo está disponível para os caixas eletrônicos de cada operador local.

WIZZLE Infinity (WZI): Haverão tokens WZI disponíveis para operadores locais

de cada pais. Os operadores locais podem usar esses tokens para atrair novos
clientes e expandir sua comunidade.

Programa de referencia: cada local terá a oportunidade de configurar seu

próprio programa de referência. Eles podem instalar o programa de acordo
com suas próprias audiências e regiões foco.

2.3 WIZZLE Netherlands B.V.
WIZZLE já estabeleceu seu primeiro operador local na Holanda que representa
nossas soluções neste país.

"Como o primeiro membro da Rede WIZZLE, sentimos uma grande

responsabilidade para fornecer o melhor serviço possível aos clientes na

Holanda. O ICO nos ajudará a instalar os caixas eletrônicos da WIZZLE, serão um

excelente complemento para o nossos serviços. "- Jeannine, WIZZLE Nederland
B.V.

2.4 PROJETOS FUTUROS DO WIZZLE
Atualmente, WIZZLE está explorando as possibilidades de e-money e um
exchange descentralizada.
•

E-money: WIZZLE e-money foi desenvolvido em torno da necessidade de
ter um Euro Token. Muitos projetos requerem um Euro Token para

conectar FIATs com cripto moedas e usuários podem trocar seus tokens
para Euros reais.
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•

WIZZLE exchange descentralizado: ‘e um exchange descentralizado de
mercado, que não depende de um provedor de serviços de terceirizados
para gerir os fundos dos clientes. Em vez disso, os negócios ocorrem

diretamente entre usuários (peer-to-peer) através de um processo

automatizado. Este sistema cria proxy tokens de (ativos criptougráfados
que representam um determinado FIAT ou cripto moedas) ou ativos

através de um sistema descentralizado de escrow multi assinaturas;
dentre outras soluções que estão sendo desenvolvidas. A WIZZLE está
planejando implementar um exchange descentralizado em seu site.
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3. PARCERIAS ESTRATÉGICAS
3.1 FLASHBOYS
Flashboys é uma empresa holandesa que trabalha em vários projetos em torno
da tecnologia blockchain, Internet of Things e plataformas de negociação
automatizadas.
Flashboys opera uma pequena fazenda de mineração de Ethereum e investe a
suas recompensas em vários projetos excitantes de blockchain, apoiando
assim novos possibilidades de transferência e propriedade de ativos através
desta tecnologia disruptiva.

Flashboys iniciou a idéia da WIZZLE em meados de 2016. No entanto, WIZZLE
cresceu tanto que hoje dispõe de uma estrutura própria separada. A WIZZLE

agora é apoiada pela Flashboys com seu conhecimento técnico de blockchain,
smart contracts e outras atividades relacionadas.

"Nos da Flashboys estamos realmente orgulhosos de ver como WIZZLE cresceu
nos dois anos desde o surgimento da ideia. Estamos ansiosos para continuar

a parceria com a WIZZLE para construir serviços de primeira classe baseados
em blockchain. "- Casper van der Velden, co-fundador Flashboys B.V.
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4. WIZZLE GLOBAL INFINITY
4.1 O PONTO DE PARTIDA
Acreditamos que uma presença local é a chave para a adoção da tecnologia

blockchain. Ao configurar esta ICO queremos consolidar esta nossa ambição.
Graças à nossa compreensão profunda da tecnologia blockchain e dos
conceitos fundamentais do projeto WIZZLE, optamos por atrair fundos ao
configurar um ICO (Initial Coin Offering) e aceitando cripto moedas.

WIZZLE Infinity (WZI) é um token que funciona como pontos de fidelidade que

podem ser obtidos usando os serviços WIZZLE. Estes podem ser resgatados
para pagar novamente nossos serviços, bem como para serviços em sites

parceiros. WIZZLE Infinity tokens que são resgatados serão transferidos para o

operador local, mas, em alguns casos excepcionais os tokens podem ser
queimados. O valor de um token WIZZLE Infinity será inicialmente definido em
EUR 0.01.

O objectivo global do fundo é de 30 milhões de euros. Se a oferta total de WIZZLE

Infinity tokens diminuir, a WIZZLE Global pretende aumentar o valor resgatável to
token para continuar a estimular o crescimento na adoção do Serviços WIZZLE.

Durante o ICO, os tokens podem ser comprados por um período limitado a um
atrativo desconto.

O WIZZLE Infinity ICO é acessível aos cidadãos de todos os países, com exceção

dos países que proibiram estritamente ICOs. No entanto, o comprador é
totalmente responsável pela compra de WZI tokens de acordo com as leais e
regulamentações de seu país.
Existem três fases para o WIZZLE Infinity ICO:
• WIZZLE Infinity Airdrop - 16 até 31 de janeiro;

• WIZZLE Infinity Presale - 1 até 28 de fevereiro;
• WIZZLE Infinity ICO - 1 até 31 de março.
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4.2 DISTRIBUIÇÃO DE FUNDOS
O objetivo do WIZZLE Infinity ICO é ampliar nossa rede de operadores locais. A
maioria dos recursos serão gastos para garantir que haja liquidez e materiais
suficientes para que as metas de crescimento sejam atingidas.

Figura 02, abaixo, apresenta uma visão geral do utilizo dos fundos angariados
com o WIZZLE Infinity ICO.

Figura 2: WIZZLE Infinity Distribuição de Custos

A Figura 02 acima mostra como 50% dos fundos serão usados para garantir

liquidez suficiente para o mercado de compra e venda, 15% dos fundos serão
utilizados para aquisição e distribuição de caixas eletrônicos (hardware e

software) na Holanda, 7% dos fundos serão destinados a atividades

relacionadas ao marketing objetivando alcançar o crescimento da rede WIZZLE,

e 7% dos fundos serão alocados às atividades de conformidade regulamentar.
Devido às diferenças nas regulamentações e leis de cada país, é importante

estar informado a respeito das legislações refere às atividades de blockchain.
Para crescer a rede WIZZLE, uma consultoria legal é necessária para cumprir os
requisitos legais de cada país referentes a tecnologia blockchain.
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Outros 8% dos fundos serão distribuídos para cobrir todos os custos
operacionais como o aluguel de espaços de trabalho, serviços da Microsoft e

todos os outros custos necessários para manter a existência de WIZZLE.
Finalmente, 13% dos os fundos serão utilizados para cobrir os custos de
contingência. Estes custos ocorrem devido a incerteza e, portanto, um fundo é
necessário para cobrir os riscos conhecidos e desconhecidos em projetos.

4.3 ESPECIFICAÇÕES
4.3.1 WIZZLE INFINITY AIRDROP
• De 16 de janeiro a 31 de janeiro de 2018, qualquer pessoa pode se registrar
para receber gratuitamente WIZZLE Infinity tokens, fornecendo seu endereço de
e-mail e endereço Ethereum.

• O seu endereço Ethereum registrado receberá WZI de acordo com o saldo de
Ether em seu Endereço Ethereum / Saldo Total de todos os endereços Ethereum
Registados) * 50 milhões.

o o Para dar a todos uma chance justa de obter alguns WZI do Airdrop
consideraremos os saldos registrados da seguinte forma durante o
calculo de WZI premiados, no dia 7 de fevereiro de 2018:
•

Todos os que têm menos de ETH 1 no endereço registrado, serão
contabilizados como se você tivesse ETH 1, mesmo no caso de

haver nenhum ETH no endereço em absoluto. Então, você pode
se registrar com um endereço vazio, que tenha sido criado
•

apenas para o Airdrop e ainda assim ganhar WZI.

Todos os que têm mais de ETH 100 registrados em seu conta

receberão WZI grátis como se o saldo fosse ETH 100. Eles sempre
podem obter mais WZIs com um ótimo desconto durante o
período de Presale.

o Exemplo: Durante o Airdrop, 100 endereços Ethereum são registrado
com um um saldo de zero ETH. 1 endereço Ethereum é registrado com

um saldo de ETH 400. O saldo total de todos os endereços Ethereum
registrados são 200 ((100 endereços * ETH 1) +(1 endereço * ETH

100). A quantidade de WZI tokens que um endereço com um saldo

de zero ETH receberá é WZI 250,000 ((1/200) * 50,000,000). A
quantidade de WZI tokens que o endereço com um saldo de ETH 400
receberá é WZI 25.000.000 ((100/200) * 50,000,000).
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o Um e-mail "Successful Airdrop" será enviado para todos os e-mails
registrados com o número de WIZZLE Infinity tokens concedidos.
• 50 milhões de tokens WIZZLE Infinity serão distribuídos durante o Airdrop.
o

Um endereço de e-mail ou endereço Ethereum só pode ser registrado
uma vez.

o
o

Um e-mail de confirmação será enviado para completar o cadastro

Os destinatários receberão os WZI tokens de graça - eles não custam
nenhum ETH.

4.3.2 WIZZLE INFINITY PRESALE
• O período de presale será entre 1 de Fevereiro e 28 de Fevereiro.

• Aqueles que quiserem investir mais de 1 ETH ou menos de 100 ETH podem
completar o formulário de registro;

• Aqueles que quiserem investir mais de 100 ETH serão contatados
individualmente para negociar a quantidade de ETH e a porcentagem de
bônus;

• Os tokens referentes a presale serão distribuídos manualmente;
• Aceitamos qualquer cripto moeda e FIATs;

• Durante o presale, 1,500 milhões de WIZZLE Infinity tokens serão vendidos a pelo
menos 50% de desconto dependendo do total de tokens adquiridos.

4.3.3 WIZZLE INFINITY ICO
• O período do ICO será de 01 de Março a 13 de Abril;
• Pagamentos podem ser feitos em Ether, Bitcoin ou Euro;

• As primeiras duas semanas WZI tokens serão vendidos com 50% disconto.
De 14 de Março ate 13 de Abril serão aplicados os seguintes descontos:
• 500 milhões de tokens estarão disponíveis a 40% de desconto;
• 500 milhões de tokens estarão disponíveis a 30% de desconto;

• 2,000 milhões de tokens estarão disponíveis a 25% de desconto (ate o
hardcap de EUR 30 milhões ser atingido).
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4.3.4 WIZZLE INFINITY PROGAMA DE REFERêNCIA
Clientes podem ganhar WIZZLE Infinity tokens indicando seus amigos para
usarem os service WIZZLE. O programa de referência ira beneficiar a expansão

da comunidade WIZZLE. Durante o WIZZLE Infinity ICO estarão disponíveis 50
milhões de tokens destinados ao programa de referência.

4.3.5 WIZZLE INSIDERS
WIZZLE Insiders são clients que tem acesso antecipado a todos os novos
serviços WIZZLE e também aos serviços PREMIUM. Uma maneira de se tornar um
WIZZLE Insider é bloquear mais do que 100,000 WIZZLE Infinity tokens. Como

recompensa, WIZZLE Insiders poderão requerer 1% de seu saldo bloqueado de
graça para cada mês.

4.4 ADICIONAIS TOKENS
• 375 milhões de tokens serão distribuídos para o WIZZLE Network B.V.

o Novos países membros do WIZZLE Network podem se aplicar para
pode solicitar uma concessão de WIZZLE Infinity tokens

• 75 milhões de tokens serão distribuídos para o WIZZLE Global N.V.
o

WIZZLE Global usara esses tokens para campanha de promoção

global de sua marca.

• 50 milhões de tokens serão distribuídos para um fundo de empregdos. Estes
tokens serão usados para recompensar o equipe WIZZLE.
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4.5 WIZZLE INFINITY ICO OBJETIVOS & DISTRIBUICAO
O gráfico abaixo fornece uma visão geral de nossos objetivos durante as três
fases do ICO WIZZLE Infinity.

Figura 3: WIZZLE Infinity distribuição de objetivos

4.6 WIZZLE ICO LINHA DO TEMPO
Figura 04 mostra a linha do tempo de nosso ICO.

Figura 4:Linha do tempo WIZZLE Infinity ICO
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5. POR QUE INVESTIR NA WIZZLE?
A WIZZLE fornece uma solução exclusiva bank-in-a-box com uma exclusiva
abordagem local. Ao contribuir com a nosso ICO, você participa de um plano
de investimento único que financiará nossa crescente rede de operadores
locais.

Existem inúmeras vantagens em contribuir com o WIZZLE Infinity ICO. Primeiro
de todo, os tokens não são apenas resgatáveis para os nossos serviços WIZZLE,
mas podem ser utilizados para comprar serviços em sites parceiros. Você
sempre será notificado sempre que um destes parceiros oferecer ofertas

especiais. Um titular do token WIZZLE Infinity pode comprar e vender todos seus
ativos na plataforma WIZZLE grátis - há zero custo de transação e zero provisão.
Além disso, o titular do token WIZZLE Infinity receberá acesso gratuito a futuros

serviços premium da WIZZLE, como o cartão de débito e o serviço ENS –
Ethereum Name Service.

As vantagens e o valor de WIZZLE Infinity deverão aumentar ao longo do tempo
uma vez que mais recursos e produtos estarão disponíveis na plataforma
WIZZLE. Os tokens WIZZLE Infinity podem ser transferidos, assim como qualquer
outro Ethentum-based token, e isso permite que os tokens sejam negociados.
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6. NOSSO TIME
6.1 WIZZLE GLOBAL MANAGEMENT TEAM

6.2 CONSELHEIROS DE WIZZLE

WIZZLE criou um quadro de conselheiros que nos ajudou a executar com

sucesso as soluções bank-in-a-box. O quadro de conselheiros é composto
pelas seguintes pessoas:

Jos van Alphen é co-fundador da Briqchain. Ele é um especialista em vendas,

em estratégia e marketing com foco em novas oportunidades e resultados. Jos
está interessado em trazer conceitos criativos para consumidores e produtos

finais. Tem um interesse especial por tecnologia disruptivas e startups de
blockchain.
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Arjan van der Kooij é co-fundador e conselheiro the diversas novas startups
que trabalham com blockchain. Arjan esta investindo em dApps e blockchain
e sempre esta procurando por novas oportunidades de negócios em
blockchain.

Andrey Belyakov, CFA: Andrey Belyakov é gestor de investimentos profissional e
venture investor. Ele é sênior manager de um dos maiores fundos de

investimentos do mundo e fundador de diversas startups de blockchain. Ele tem
uma solida carreira em matemática e background em consultoria financeira.
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7. EMBAIXADORES WIZZLE

WIZZLE construiu uma equipe de embaixadores que consiste em indivíduos que
são motivados a fazerem parte do nosso futuro. Esses embaixadores são:

Ronald van Onlangs é CEO da Rovano Investments. Tem experiência em testes
e exploração de slots machines em todo o mundo. Ele vendeu sistemas POS

para grandes varejistas que exibem de 6 a 10 anúncios por minuto. Ron tem

experiência significativa em displays de marketing e também foi dono de uma
empresa holandesa que produziu displays de mensagem em movimento. Ron
está interessado em construir e instalar Criptografia cripto moedas e nos
apoiará com sua experiência neste campo.

Patrick Tomelitsch é fundador da Oroundo Mobile, uma empresa que opera em
espaços culturais, uma plataforma mobile para aplicações turísticas e
culturais. Eles se concentram no desenvolvimento de serviços inteligentes e na

integração de beacons em suas aplicações para conectar o mundo real com
o mundo online de forma mais eficaz. Patrick esta interessado em NLP,

comunicação e gestão, politica, tecnologia de gaming, blockchain and
liderança.
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Manon van Meel tem é uma empreendedora de sucesso desde 1993. Ela é a
fundadora da CheckMark Labrecruitment, uma organização de recrutamento

líder no setor de laboratório. A empresa recruta pessoas com uma background

em Química, Engenharia de Alimentos, Ciências da vida, (Bio) Engenharia,
Farmacêutica, e muito mais. Ela também está envolvida em várias empresas
como consultora / investidora de startup. Como um M.Sc. em Gestão de

Qualidade Total, ela é muito interessada em otimizar processos e sistemas, e
está entusiasmada sobre as possibilidades que o blockchain oferecerá tanto
ao negócio quanto ao Individuo.

Casper van der Velden é proprietário de uma empresa locação especializada
em veículos da empresa MAN e EMOSS (elétrica) com duas garagens para

serviços de manutenção e reparação. A combinação de essas duas atividades
- venda e oferta de serviços de manutenção e reparação - os torna únicos na
região. No futuro, ele gostaria de combinar o aluguel dos veículos com o uso
da tecnologia blockchain.
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Michiel den Hollander é dono de uma agência de implantação e está envolvida
em várias outras empresas no setor de lazer e indústria financeira. Michiel tem

habilidades gerenciais e financeiras e é um entusiasta do blockchain. Ele está

interessado em como o blockchain pode mudar a maneira como nos
relacionamos com nossas atividades financeiras em nossas vidas diárias.

Fiona Chow é consultora global de comunicações com 17 anos experiência em
marketing e PR. Ela agora administra Goadi Consulting, uma consultoria de
comunicação baseada nos meios de comunicação e centros de negócios de

Londres e Manchester, no Reino Unido. Goadi trabalha principalmente com
startups e PME em tecnologia, mídia, marketing, e serviços financeiros e

profissionais. Ela aconselhou recentemente dois ICO bem-sucedidos em
marketing e tecnologia da saúde. Fiona liderará as estratégias de marketing e
comunicações para o ICO da Wizzle, assessorando a liderança da empresa e
orientando o time como um todo.

Whitepaper WIZZLE Infinity

24

Armin ZadakBar, é um dos Coaches Empresariais selecionados pela a
Comissão Europeia para o Programa Horizon 2020 (O Framework da UE para
pesquisa e Inovação). Ele é o fundador e CEO do The Armin Bar, uma butique

Growth Hacking Agency entre NYC e Milão. Ele ajudou muitas startups e PMEs a
alcançar um crescimento constante em sua receita entre seis e sete vezes

através do projeto e otimização suas estratégias de marketing e negócios online / off-line. Além disso, é palestrante em Contabilidade Gerencial e Growth

Hacking para Cursos de MBAs Internacionais e outros mestrados na Bolonha
Business School e Universidade de Bolonha.
Noah Boeken:
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8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
8.1 ERC20

Os tokens WIZZLE Infinity baseiam-se no padrão ERC20. ERC significa Ethereum
Request Comments. O ERC20 é um padrão oficial consistindo de um conjunto

de regras para tokens emitidas através de Ethereum smart contracts. Além
disso, o ERC-20 descreve as funções e eventos que um contrato de um token
Ethereum deve ser implementado. Por exemplo, descreve como transferir um

token (pelo proprietário ou em nome do proprietário) e como acessar dados
(nome, símbolo, fornecimento, saldo) sobre o token. Você pode encontrar mais
informações sobre o ERC 20 no site Github.

8.2 SMARTCONTRACT

Um smart contract será implantado na Ethereum blockchain. Um smart
contract representa um ativo ou um valor, e move este determinado ativo ou

valor de um proprietário para outro com base em uma determinada condição
ou evento. Em nosso caso, o smart contract representa o token WIZZLE Infinity

que será enviado para o seu endereço Ethereum. Você pode encontrar mais
informações sobre tokens e contratos de ICO no site Github
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9. LEGAL
As implicações legais do ICO WIZZLE Infinity são de alta prioridade para o

empresa. ICOs ainda são uma área cinzenta em aspectos regulatórios, e tem
um status legal incerto. A WIZZLE esforçou-se para cumprir os mais altos
padrões possíveis referentes a legislação a e regulação. Os tokens WIZZLE

Infinity são tokens de utilidade para serem usados na plataforma WIZZLE. Este
whitepaper não forma um prospecto de qualquer tipo, não é uma solicitação

de investimento e não representa qualquer segurança em qualquer jurisdição.

O conteúdo deste O whitepaper é apenas para fins informativos e não contém
compromissos vinculativos. WIZZLE Infinity tokens não podem ser considerado
como garantia e não serão considerados valores mobiliários ou qualquer outro
instrumento financeiro. WIZZLE Infinity tokens não representam um direito de

reivindicar qualquer patrimônio ou equivalente direito ou qualquer outra forma
de participação ou qualquer outro direito de propriedade na WIZZLE Global
(N.V.)

Os tokens não são títulos e não são reembolsáveis. Além disso, pode ocorre

que o token WIZZLE Infinity não está disponível no seu país devido ao seu a
regulamentacoes locais.

Além disso, este whitepaper é desenvolvido pelos fundadores WIZZLE e está
baseado no melhor conhecimento do mercado de cripto moedas e da
tecnologia blockchain.
Se você deseja obter mais informações sobre nossos termos e condições
legais, leia nossos Termos e Condições em nosso site: WIZZLE Infinity Terms and
Condições (disponivel em ingles).
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10. CONTATO

Sales@nl.WIZZLE.io

https://www.facebook.com/WIZZLE.io/

https://www.linkedin.com/company/WIZZLE-io/

https://twitter.com/WIZZLE_io
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