!

Kriptorevolucija v nakupovanju. Zagonsko podjetje Eligma pričenja
s predprodajo žetonov
21. marca 2018 — Slovenski kriptoprojekt Eligma, kognitivna trgovalna platforma, ki
izkorišča umetno inteligenco in tehnologijo veriženja blokov, napoveduje

temeljito

spremembo sveta potrošništva z uvedbo kriptovalut v nakupovanje zunaj spleta.
Tehnologija veriženja blokov (oziroma tako imenovana tehnologija blockchain) in umetna
inteligenca bosta omogočali avtomatizacijo nakupovalne izkušnje, potrošniki pa bodo pri
nakupih v trgovinah v spletu in zunaj njega lahko uporabljali različne kriptovalute. Za
nadaljnje raziskave in inovacije projekta se zbirajo prispevki s prodajo Eligminih
kriptožetonov, cilj pa je zbrati skupno 24 milijonov ameriških dolarjev. Tehnološki
navdušenci in najbolj zagreti podporniki lahko prispevajo že v predprodaji, ki se je pričela
20. marca, začetek javne množične prodaje pa bo 17. aprila. V praksi bo Eligma
zaživela 15. aprila v centru BTC City v Ljubljani, ki bo tako postal prvo nakupovalno
mesto na svetu, kjer bodo mogoče tudi transakcije s kriptovalutami.
Kriptovalute kot del nakupovalnega vsakdanjika
Eligma je platforma za odkrivanje, nakup, sledenje in nadaljnjo prodajo blaga v spletu.
Njeni razvijalci obljubljajo, da bo z glavnimi stebri odkrivanja, inventarja in zvestobe, ki
temeljijo na
dosedanje

umetni inteligenci in tehnologiji veriženja blokov, povsem spremenila

trgovanje.

Pri

projektu

sodeluje

mednarodna

ekipa

strokovnjakov

in

svetovalcev s tehnološkega področja, med njimi tudi javnosti že dobro znani Dejan Roljič
(v preteklosti ustanovitelj ABC pospeševalnika), ki si prizadevajo dvigniti nakupovalno
izkušnjo na povsem novo raven ter splošni javnosti omogočiti hitro in preprosto
nakupovanje z uporabo kriptovalut. Prispevke za lansiranje Eligmine platforme bodo
zbirali z javno množično prodajo kriptožetonov, ki se bo pričela 17. aprila; zgodnji
podporniki projekta pa lahko prispevajo že sedaj – v predprodaji, v kateri Eligma zbira
22,900 ETH. Dejan Roljič, ustanovitelj in direktor Eligme, poudarja: “Eligma predstavlja
močno sinergijo ustvarjalnega razmišljanja in najnovejše tehnologije. S celotno Eligmino
ekipo in uglednimi svetovalci si močno prizadevamo, da bi njene prednosti približali
splošni javnosti. Zato me izredno veseli, da lahko oznanim začetek predprodaje
krioptožetonov. Naša vizija transformacije trgovanja namreč lahko začne postajati
realnost le s pomočjo podpornikov."
Vstop tehnologije veriženja blokov v svet zunaj spleta
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S tehnologijo veriženja blokov bo Eligmina platforma omogočala varen in transparenten
inventar kupljenega blaga, decentralizirano prodajo v verigi blokov ter uporabo
kriptožetona ELI. Prejšnji teden je Eligmina ekipa predstavila tudi pilotni projekt Bitcoin
City, ki poteka v partnerstvu s poslovnim in nakupovalnim centrom BTC City Ljubljana.
Sistem EliPay, ki bo omogočal transakcije s kriptovalutami, bodo v mestu nakupov
lansirali 15. aprila z namenom v praksi pokazati, kako preprosta je lahko uporaba
kriptovalut pri nakupovanju. Pisma o nameri so z Eligmo doslej podpisali trgovina s hišno
in zabavno elektroniko ter belo tehniko Big Bang, trgovina Bijoux modni dodatki,
restavracija diVino, vodno mesto Atlantis in trgovina z urbano modo Sportina.

Časovnica projekta
Eligma zbira prispevke, da bi spletno odkrivanje izdelkov, ki temelji na umetni inteligenci,
v Sloveniji vzpostavili do konca leta 2018. Naslednji mejniki so širitev na britanski trg
leta 2019, samodejno ustvarjanje seznamov rabljenega blaga iz inventarjev uporabnikov
za učinkovito prodajo v spletu leta 2020 ter uvedba enotnih nakupovalnih računov s
prehodom za plačevanje s kriptovalutami leta 2021. Projekt je že požel zanimanje
mednarodne javnosti; med drugim se je predstavil tudi na tehnološki in investicijski
konferenci Blockchain Innovation and Investment Summit v Dubaju. V naslednjih dveh
tednih sledijo podobni dogodki v Hong Kongu, Berlinu, Zürichu, Parizu in Kazanu.

Za več informacij o trgovalni platformi, ki bo z umetno inteligenco in tehnologijo
veriženja blokov spremenila trgovanje v spletu in zunaj njega, obiščite spletno stran
www.eligma.io.

•

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

•

Sledite najnovejšim dogodkom na omrežjih

•

o

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

o

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

o

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/eligma/).
Eligmin blog:
www.medium.com/eligma-blog.

•

Naročite se na novice: www.eligma.io.
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Kontakt
Za več informacij o Eligmi in njenem razvoju kontaktirajte Saro Drašković na elektronski
naslov media@eligma.com.
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