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Eligma pričela s testiranjem sistema za plačevanje s kriptovalutami
v trgovinah zunaj spleta. Kmalu sledi revolucija nakupovanja s
kriptovalutami po vsem svetu
18. aprila 2018 – Mlado slovensko podjetje Eligma, ki se ukvarja z razvojem trgovanja ter pri
tem izkorišča tehnologijo veriženja blokov in umetno inteligenco, je doseglo pomemben
mejnik pri razvoju pametne trgovalne platforme, ki bo korenito spremenila koncept
sodobnega nakupovanja. Danes je njegova ekipa v BTC Cityju, ki velja za enega
najpomembnejših srednjeevropskih nakupovalnih, poslovnih in inovacijskih središč, uradno
lansirala sistem Elipay za plačevanje z več kriptovalutami. Zdaj iščejo testno občinstvo za
nekajmesečno preizkušanje sistema v nekaterih tamkajšnjih trgovinah, ki jih bo iz dneva v
dan več, nato pa bo Eligma začela osvajati tudi svetovno tržišče. 17. aprila se je pričela tudi
javna množična prodaja kriptožetonov Eligme, pri čemer je bila cena ETH zaklenjena na
800 ameriških dolarjev. Ustanovitelji podjetja so namreč prepričani, da se bodo nihanja
kriptovalutnih tečajev umirila, saj bodo meje med kriptosvetom in svetom izven spleta
kmalu stvar preteklosti. Pomemben korak v tej smeri predstavlja tudi Eligma.

Kriptovalute kot bistven del konkurenčnega trgovanja
Cilj zagonskega podjetja Eligma je uporabiti prednosti umetne inteligence in tehnologije
veriženja blokov v svetu zunaj spleta, in sicer v obliki številnih rešitev za problematiko, s
katero se sooča spletno trgovanje. Ena izmed rešitev je Elipay, sistem za transakcije s
kriptovalutami, ki je dostopen prek mobilne aplikacije. Danes je Elipay uradno postal del
potrošniške izkušnje v nakupovalnem in poslovnem središču BTC City, ki ga letno obišče 21
milijonov obiskovalcev. Današnji prvi nakup s kriptovaluto izven spleta se je zgodil v Vodnem
mestu Atlantis v BTC Cityju. Opravil ga je Jože Mermal, predsednik uprave BTC d.d. s
tridesetletnimi izkušnjami na področju vodenja, ki je ob tem izjavil: »V družbi BTC d.d. smo
vedno razumeli, da je treba poslovne strategije prilagajati željam in potrebam naših obiskovalcev,
potrošnikov in poslovnih partnerjev ter v ta namen implementirati najnovejše tehnologije in
pametne rešitve v naš prostor. Koncept BTC-ja se je razvijal od BTC Cityja, enega najmočnejših
evropskih nakupovalnih in poslovnih središč, do vpeljave inovativne dimenzije z ABC
pospeševanikom za pomoč zagonskim podjetjem, zdaj pa je naša smer Bitcoin City. Z njim
odgovarjamo na trende, ki jih pričakujemo v prihodnjih generacijah, ter učinkovito povezujemo
znanja in napredne tehnologije. Prepričani smo, da lahko v partnerstvu z Eligmo razvijemo eno
najmočnejših platform s tehnologijo veriženja blokov v evropskem merilu.«
Elipay, sistem za plačevanje s kriptovalutami v trgovinah izven spleta
Elipay omogoča prenose, nakazila in plačila s kriptovalutami – za zdaj s kriptovalutama
bitcoin in bicoin cash, ki se jima bodo po prvih rezultatih testiranja pridružile še nekatere.
Eligma je vabilo k sodelovanju pri testiranju objavila na www.elipay.com. Vsakdo, ki je
polnoleten in ima pametni telefon, lahko izpolni prijavnico in takoj prične opravljati
transakcije s kriptovalutami v trgovinah BTC Cityja. Ob tej priložnosti je direktor Eligme Dejan
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Roljič izjavil: »Eligma je dosegla zgodovinski trenutek, ki pomeni zasluženo priznanje tehnološkim
prednostim kriptosveta, pa tudi to, da sta spletno in izvenspletno nakupovanje odslej eno. Zdaj
želimo dati priložnost podpornikom Eligme in vsem, ki verjamejo v prihodnost kriptovalut, da
postanejo prvi, ki bodo preizkusili Elipay.« Sistem Elipay bo najprej mogoče uporabljati v
trgovinah Big Bang, Bijoux modni dodatki, Sportina in Tomas Sport, v Vodnem mestu Atlantis
ter gostinskih obratih diVino in Restavracija BTC. Proti koncu leta bo v trgovinah BTC Cityja
uveden tudi enoten program zvestobe, v okviru katerega bodo uporabniki za uporabo
Eligme nagrajeni s kriptožetoni ELI. Tako bo BTC City postal prvo mesto s tehnologijo
veriženja blokov na svetu, torej Bitcoin City. Dejan Roljič pravi: »Bitcoin City bo odlična
priložnost, da pritegnemo najrazličnejše kupce, ki želijo v vsakdanjem življenju uporabljati
kriptovalute. V Eligmi imamo ambiciozne načrte in želimo v platformo integrirati različne
kriptovalute in kriptožetone. Na ta način želimo transformirati sedanjost in prihodnost trgovanja.«
Matej Gregorčič, soustanovitelj Eligme in ustanovitelj podjetja Viberate, pa je dejal: »Prvo
plačilo s kriptovaluto zunaj spleta pomeni velik korak naprej k pluralizmu potrošništva in načinov
plačevanja. Naj poudarim, da bo že kmalu v Eligmino platformo integriran tudi VIB, žeton projekta
Viberate. To pomeni, da se bodo nakupi v Bitcoin Cityju lahko kmalu opravljali tudi z VIB-om.«
Prihodnost bo v znamenju kriptovalut
Trenutno poteka tudi javna množična prodaja žetonov za projekt Eligma, pri čemer je cena
ETH zaklenjena na 800 ameriških dolarjev. Ekipa Eligme se je zaradi precejšnjih nihanj na
trgu kriptovalut namreč odločila, da prevzame del tveganja in z zaklenjeno ceno zmanjša
možno izgubo, ki bi jo lahko utrpeli zgodnji podporniki projekta. Močno namreč verjame v
svoj izdelek, pa tudi v dolgoživnost kriptosveta nasploh.
Za več informacij o platformi, ki bo z umetno inteligenco in tehnologijo veriženja
podatkovnih blokov spremenila izkušnjo spletnega nakupovanja, obiščite www.eligma.io.
Kontakt
Za več informacij o Eligmi in njenem razvoju kontaktirajte Saro Drašković na elektronski
naslov media@eligma.com.
O Eligmi
Eligma bo spremenila način, kako odkrivamo, kupujemo, spremljamo in preprodajamo
predmete v spletu. Zaradi edinstvenih funkcij bo uporabnikom nudila »eno mesto«, na
katerem bodo lahko nakupovali v vseh spletnih trgovinah po vsem svetu, preverjali vrednost
predmetov v svojem gospodinjstvu ter izvedeli, kdaj je najboljši trenutek za njihovo prodajo.
Eligma bo uporabnikom nudila popolnoma decentraliziran univerzalni program zvestobe in
jim pomagala vsako gospodinjstvo pretvoriti v podjetje. Poleg tega bo v prodajo v spletu in
zunaj njega vpeljala tudi uporabo kriptovalut, tudi če transakcije s kriptovalutami v določeni
trgovini še ne bodo mogoče.
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•

Postanite član Eligmine skupine na Telegramu - https://t.me/eligma.

•

Sledite najnovejšim dogodkom v omrežjih
o

Facebook (https://www.facebook.com/eligmacom),

o

Twitter (https://twitter.com/eligmacom) in

o

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/eligma/).

•

Spremljajte Eligmin blog: www.medium.com/eligma-blog.

•

Naročite se na novice: www.eligma.io.
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