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MAHALAGA PAUNAWA AT LEGAL DISCLAIMER
PAKIBASA SECTION ITO NG MABUTI.
Prospective na purchasers NG OMNICOIN token DAPAT MABUTI ISAALANG-ALANG AT PAG-ARALAN ANG LAHAT
panganib at uncertainties nauugnay sa: 1) OMNICOIN FOUNDATION, Isang CAYMAN ISLANDS FOUNDATION
COMPANY(ANG "COMPANY"), 2) ANG OMNICOIN Token ANG KANILANG SARILI, 3) ANUMANG TOKEN SALE EVENT NG
OMNICOIN token (A "SALE"), 4) LAHAT NG IMPORMASYON NA NAKALAGAY SA ITO WHITE PAPER; AT 5) LAHAT NG
IMPORMASYON NA NAKALAGAY SA ang kasamang OMNICOIN IMPORMASYON MEMORANDUM, BAGO ANG
ANUMANG PAGBILI NG MGA OMNICOIN token DIREKTA. KUNG ANUMANG NG GANOONG MGA panganib at
uncertainties bubuo sa AKTUWAL NA KAGANAPAN, THE BUSINESS, FINANCIAL KONDISYON, MGA RESULTA NG
OPERATIONS AT PROSPECTS OF COMPANY AT / O ANG OMNIBAZAAR MARKETPLACE MAAARING SA MATERYAL AT
maanghang. SA MGA GANITONG PANGYAYARI, MAAARING MAWALAN KA LAHAT O BAHAGI NG MGA VALUE NG
OMNICOIN token.
COMPANY
OMNICOIN FOUNDATION COMPANY (Ang Company) ay isinaayos sa pamamagitan ng kanyang tagapagtatag at

punong-guro upang mapadali ang misyon at pananaw ngOMNICOIN cryptocurrency atprotocol, paglulunsad ng
OMNIBAZAAR marketplace, pagsasagawa ng ang ipinanukalang Token Sale Event, at nagpo-promote ang operasyon,
pagpapanatili, at patuloy na pag-unlad ng ang kalakip na blockchain. Purchasers ng OMNICOIN TOKEN ay hindi
magkakaroon ng anumang pagmamay-ari ni equity taya sa Company.
COMPANY KAUGNAYAN SA OMNIBAZAAR, INC.

Company ay nai-nakaayos bilang Cayman Islands Foundation Company at ay inkorporada sa Oktubre 2018. Ang
kumpanya ay hiwalay at naiiba sa OmniBazaar, Inc. (ang "Operations Company", "Kami", o "OmniBazaar") at ang mga
operasyon ng OmniBazaar Marketplace (bilang tulad kataga ay natukoy sa ibaba). Ang pagpapalabas ng OmniCoins
at ang paglulunsad ng ipinanukalang Token Sale Event ay dapat isagawa sa pamamagitan at sa pamamagitan ng
Company hiwalay sa OmniBazaar. Ang operasyon, pagpapanatili, at ang patuloy na pag-unlad ng ang kalakip na
teknolohiya at ang OmniBazaar Marketplace (bilang tulad kataga ay tinukoy sa ibaba) ay dapat isagawa sa
pamamagitan ng Operations Company. Purchasers ng OMNICOIN TOKEN ay hindi magkakaroon ng anumang
pagmamay-ari ni equity taya sa Operations Company.
WALANG PAGKATAWAN AT MGA GARANTIYA

Kumpanya ay hindi gumawa o aakuin upang gawin, at Iwinawaksi, anumang representasyon, garantiya o pangako sa
anumang anyo o anupaman sa anumang yunit o tao, kabilang ang anumang pagsasakatawan, warranty o gawain na
may kaugnayan sa katotohanan, katumpakan at pagiging kumpleto ng anuman sa mga impormasyon i-set out sa
White Paper.
RISKS at uncertainties
at (ii) ang handog ng ilang crypto pera upang tustusan ang mga naunang nabanggit OmniBazaar Marketplace at magbigay
ng isang nakalaang crypto pera "token" Naka-dub "OMNICOIN" upang mapadali ang mga consumer sa pagbabayad ng
mga serbisyo na inaalok sa pamamagitan at sa pamamagitan ng naturang OmniBazaar Marketplace (ang "ICO" ). Habang
ang mga pagtingin sa hinaharap pahayag ay kumakatawan hatol at mga inaasahan hinggil sa usapin ng Kumpanya
inilarawan, ang isang bilang ng mga panganib, uncertainties at iba pang mga mahalagang mga kadahilanan ay maaaring
maging sanhi ng aktwal na mga pagpapaunlad at mga resulta upang magkaiba pangkatawan mula inaasahan ng
Kumpanya. Itong factors ay kasama, ngunit hindi limitado sa: (i) ang antas kung saan ang Company ay matagumpay sa
pagpapatupad sa kanyang inihayag ng madiskarteng mga plano, kabilang ang inaasahang pag-promote ng OmniBazaar
Marketplace buong iba't-ibang mga channel, mga merkado, demograpiko na maaaring detalyadong sa pagtatanghal na
ito (ang "Channel"); (Ii) developments sa regulasyon landscape na nakakaapekto saToken Sale Event financing at

fundraising mga hakbang; (Iii) mga pagbabago sa ang availability ng blockchain teknolohiya upang masiguro ang
OmniBazaar Marketplace ay na-promote sa pamamagitan at sa pamamagitan ng Channel; (V) mga pagbabago sa
competitive na posisyon ng OmniBazaar Marketplace ni sa e-commerce, at peer to peer Internet merkado space,
kabilang ang kung pakikipagkumpitensya kompanya ng Internet Marketplace at mga manlalaro ay hindi mabuting
makaapekto ang Kumpanya kakayahan upang komersiyal pagsasamantalahan ang OmniBazaar Marketplace; (Vi) ang
pananagutan sa kung saan ang kumpanya ay maaaring malantad sa mga paghahabol na nagmumula sa intelektwal
na mga paglabag ng ari-arian at mga kaugnay na mga isyu tungkol sa mga third party na mga teknolohiya na ay
inkorporada sa OmniBazaar Marketplace, kabilang ang ngunit hindi limitado sa blockchain teknolohiya; (Vii) ng
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Kumpanya kakayahan upang mapanatili at maakit ang mga tauhan at mga empleyado na kailangan upang magdisenyo, ipatupad, bumuo, at patakbuhin ang OmniBazaar Marketplace at mga kita upang pamahalaan, suporta at
patakbuhin ang OmniBazaar Marketplace; (Viii) mga pagbabago sa pananalapi, cryptocurrency regulasyon, mga
mahalagang papel, accounting o tax pamantayan o mga patakaran, at determinations o interpretations na
nakakaapekto sa pagkilala ng nakuha o nawala, ang pagtatasa ng mabuting pakikisama, ang pagkilala ng ipinagpaliban
asset ng buwis at iba pang mga bagay; (IX) limitasyon sa pagiging epektibo ng mga panloob na mga proseso ng
Kumpanya para sa pamamahala sa peligro, panganib control, pagsukat at pagmomodelo, at ng mga modelo sa
pangkalahatan, lalo na bilang ito pertains sa blockchain nakatutok kumpanya sa pangkalahatan; (X) kung ang
kumpanya ay magiging matagumpay sa pagsunod sa balas kakumpitensiya sa pagbuo at paggamit ng blockchain
teknolohiya; (Xi) ang pangyayari ng pagpapatakbo pagkabigo, tulad ng mga sistema ng pagkabigo; at (XII) ang epekto
na ito o iba pang mga kadahilanan o unanticipated mga kaganapan ay maaaring magkaroon sa OmniBazaar
Marketplace tagumpay at ang karagdagang mga kahihinatnan na ito ay maaaring magkaroon sa aming negosyo at
pagganap. Ang pagkakasunod-sunod na kung saan ang mga kadahilanan sa itaas ay iniharap ay hindi nagpapakilala
ng kanilang mga posibilidad ng mga pangyayari o ang mga potensyal na magnitude ng kanilang kahihinatnan.
BABALA HINGGIL Pagtingin sa hinaharap pahayag

Ang ilang mga pahayag na ito sa White Paper bumubuo pagtingin sa hinaharap pahayag. Kapag ginamit sa White
Paper, ang mga salita "ay maaring", "ay", "dapat", "proyekto", "asahan", "Naniniwala", "pagtantya", "balak",
"inaasahan", "magpatuloy", at katulad na mga expression o ang mga negatibo hinggil doon sa pangkalahatan ay
inilaan upang makilala ang mga pagtingin sa hinaharap pahayag. Ang ganitong mga pagtingin sa hinaharap pahayag,
kabilang ang inilaan pagkilos at mga layunin ng pagganap ng Company, sangkot kilala at hindi kilalang mga panganib,
uncertainties, at iba pang mga mahalagang mga kadahilanan na maaaring maging sanhi ng aktwal na mga resulta,
pagganap, o mga nagawa ng Company sa kanyang pag-unlad ng OMNIBAZAAR Platform upang OMNICOIN magkaiba
pangkatawan mula sa anumang hinaharap na mga resulta, pagganap, o mga nakamit ipinahayag o ipinahiwatig sa
pamamagitan ng tulad pagtingin sa hinaharap pahayag. Walang representasyon o mga garantiya ay ginawa bilang sa
pagganap sa hinaharap o tulad ng pagtingin sa hinaharap pahayag. Lahat ng pagtingin sa hinaharap pahayag sa White
Paper makipag-usap lamang sa petsa ukol dito. Ang Kumpanya hayagang itinatatwa ng anumang obligasyon o
pangako upang magpakalat ng anumang mga update o pagbabago sa anumang pagtingin sa hinaharap pahayag na
nakapaloob dito upang ipakita ang anumang pagbabago sa kanyang pag-asa na patungkol dito o anumang pagbabago
sa mga kaganapan, mga kondisyon, o mga pangyayari na kung saan ang anumang naturang pahayag. Prospective na
purchasers ng OMNICOIN TOKEN ay hindi bigyang-kahulugan ito White Paper tulad ng pamumuhunan, legal, buwis,
regulasyon, pinansiyal, accounting o iba pang mga payo, at ito White Paper ay hindi inilaan upang magbigay ng ang
nag-iisang batayan para sa anumang pagsusuri ng pagbili ng OmniCoin token. Bago ang pagkuha OmniCoin token,
ang isang prospective na mamumuhunan ay dapat kumunsulta sa kanyang sariling legal,
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abstract
[NOTE: Ang "whitepaper" ay naglalarawan ng isang merkado sistema na ay kasalukuyang
pagpapatakbo. Nakapagpadala na kami ipinatupad at inilabas ang karamihan sa mga inilarawan
tampok at function. Maaari mong makilala ang nakaplanong hinaharap na mga pagpapabuti sa
pamamagitan ng "pagtingin sa hinaharap" wika. Mga salita tulad ng "maaaring", "kalooban",
"plan upang", "asahan", "balak", "inaasahan", atbp makilala ang mga hinaharap na mga plano.]
OmniBazaar ay isang bagong uri ng mga e-commerce na merkado na nag-aalis ng mga
middlemen at bankers mula sa e-commerce. OmniBazaar ay gumagamit ng isang patented
"peer-to-peer-to-peer" architecture upang alisin ang mga middlemen. Ito ay gumagamit ng
cryptocurrencies upang puksain ang mga bankers. OmniBazaar fees ay hanggang sa 100% mas
mababa kaysa sa mga umiiral na mga site ng e-commerce tulad ng eBay at Amazon.
OmniBazaar gumagamit makitungo nang direkta sa bawat isa, sa halip na sa pamamagitan ng
isang sentral na site tulad ng Amazon o eBay.

Ang OmniBazaar sistema ay nagsasama ng isang built-in na cryptocurrency tinatawag
OmniCoin. OmniCoin ay may mga sumusunod na tampok:
•

block processing time mas mababa sa 10 segundo,

•

kakayahang iproseso ang libu-libong mga transaksyon sa bawat segundo,

•

mga user ay maaaring matugunan ang paglipat sa isang pangalan, hindi isang numero,
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•

Katibayan ng Paglahok (PoP) pinagkasunduan protocol,

•

isang influencer marketing system,

•

ipinamahagi ng social messaging,

•

reputasyon sa pagsubaybay,

•

escrow ahente, at

•

mga bonus upang magbigay ng mga insentibo ng gumagamit para sa paglahok at pagunlad.

Sa OmniBazaar, online na mamimili makikinabang mula sa mas mababang mga presyo, at
makatakas mula sa "malaki data" sa pagsubaybay at "push" sa marketing. Social influencers
mag-enjoy ng isang simpleng referral system na nagpapahintulot sa kanila na gawing pera ang
kanilang mga social network. Mga gumagamit ay maaaring gumawa ng pera sa pamamagitan
ng pag-publish ng mga listahan ng ibang user o pagbibigay ng escrow serbisyo sa marketplace.
OmniBazaar ay gumagamit ng Bitcoin, maaaring umapoy na kimikoat OmniCoins para sa
pagbabayad (sa halip ng credit card o PayPal). Kaya, OmniBazaar ay nagbibigay ng isang
"gateway" para sa mga bagong gumagamit cryptocurrency upang makakuha ng kanilang unang
bitcoins o OmniCoins. Ang mga bagong gumagamit ay maaaring makakuha ng mga barya sa
pamamagitan ng pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo sa OmniBazaar Marketplace. Ito
binabawasan ang "mga balakid sa entry" kapag unang pagkuha cryptocurrencies.
Nakaranas ng online sellers ay ang target na merkado para sa OmniBazaar. User ng Amazon,
eBay, Upwork, Guru, at iba pa tumugon na rin sa mababang mga bayarin OmniBazaar. Ang
target market ay hindi pakialam tungkol sa, at hindi gamitin, anonymity. Ang mga ito ay hindi
interesado sa mga tampok tulad ng internet address pagkukunwari, untraceable
cryptocurrencies, at nakatago sa mga serbisyo. Ngunit, karamihan sa iba pang ipinamamahagi
marketplaces focus sa mga tampok na ito. At, ang paggawa nito ay gumagawa ng mga
marketplaces madaling kapitan sa ilegal, "black market" na gawain. OmniBazaar naka-focus sa
halip sa pagbibigay ng isang platform na ay masukat upang matugunan ang mga e-commerce
na mga pangangailangan ng pandaigdigang "puting market".
OmniBazaar maaari ring maghatid ng 2.5 bilyon "un-banked" mga tao sa buong mundo. Ang
mga taong ito ay hindi maaaring gumamit karamihan ng iba pang mga site ng e-commerce
dahil ang mga site na nangangailangan ng mga ito upang magkaroon ng credit card at bank
account.

OmniBazaar Marketplace at ang OmniCoin Token Sale Event
Maraming Token Sale Kaganapan ilunsad mabuti bago mayroon silang isang minimal na
maaaring mabuhay ng produkto, gumagana ang software, o kahit na isang token. Bilang isang
resulta, maraming mga naturang Token Sale Kaganapan huwag maghatid ng kasiya-siya halaga
sa token purchasers o ang cryptocurrency komunidad.
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Sa halip, kami naglunsad ng aming OmniCoin token sale matapos ilunsad ang OmniBazaar
marketplace. Prospective na token mamimili ay maaaring gumamit ng isang subok, functional
software produkto. Naniniwala kami na ito ay nagtatanghal ng isang nag-uudyok na halaga ng
panukala.
Ang aming proprietary OmniBazaar marketplace software ay nagbibigay ng isang murang,
desentralisado, panlipunan, mahusay na kapaligiran merkado. OmniCoin nagbibigay ng
insentibo gumagamit, escrow, reputasyon, at iba pang mga tampok core. Kami ay tiwala na
OmniCoin at OmniBazaar ay lumitaw bilang isang malakas na ahente ng pagbabago sa P2P
arena. Sila ay maipakilala ang isang nag-uudyok na solusyon sa isang mundo binubuo ng
bilyun-bilyong ng mga online na mamimili at nagbebenta.
TANDAAN: Ang pinakabagong bersyon ng OmniBazaar / OmniCoin software ay makukuha
sa http://download.omnibazaar.com. whitepaper na ito ay nagbibigay din ng mga paglalarawan
ng kasalukuyang pag-andar ng software.

Ang aming Estados Unidos Utility Patent
OmniBazaar, Inc. ay may isang patent Estados Unidos para sa "Desentralisado Internet
Shopping Marketplaces" (US9519925). Patent na ito ay naglalarawan ng isang nobelang "peerto-peer-to-peer" marketplace architecture. architecture na ay naiiba mula sa peer-to-peer na
pagbabahagi ng file system tulad ng BitTorrent o μTorrent. Ang aming Token Sale Event ay
naiiba mula sa ilang mga iba pa sa na kami ay may isang patent sa paraan na ginagamit namin
upang lumikha at patakbuhin ang aming mga merkado. Maraming mga mamumuhunan ay
naniniwala na ang pagkakaroon ng isang patent ay nagbibigay ng isang kumpanya ng isang
competitive na bentahe. palagay nila na ang isang patent ay nagpapabuti ng kumpanya na
merkado posisyon at ang pang-matagalang posibilidad na mabuhay. Inaasahan namin na ito
patent upang matulungan kaming protektahan ang aming mga teknolohiya mula sa imitators.
Inaasahan din namin ang mga ito upang maakit ang token purchasers na naghahanap para sa
"kongkreto" teknolohiya at halaga. Ngunit, hindi namin magagarantiya na ang aming patent ay
makamit ang mga layuning ito.

OmniBazaar Distributed Marketplace
OmniBazaar, Inc ay bumuo ng isang libreng software program na gumaganap ang mga
sumusunod na function:
•

Gumawa ng isang peer-to-peer data-sharing network.

•

Ikonekta ang computer ng user sa network na iyon.

•

Payagan ang mga indibidwal at mga negosyo upang bumili at magbenta ng mga
kalakal at serbisyo mula sa bawat isa.
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•

Paganahin ang automated pagbabayad para sa pagbili gamit ang OmniCoin at
Bitcoin cryptocurrencies.

•

gumagamit ng Gantimpala na nagbibigay ng mga serbisyo na makinabang
ibang mga user at sa marketplace.

•

Ipamahagi libreng OmniCoins sa mga gumagamit na sumali at sumangguni sa
kanilang mga kaibigan.

•

Magbigay ng isang escrow service na nagbibigay-daan sa mga gumagamit
upang gawin ang negosyo sa ibang mga user na hindi nila kilala o
pinagkakatiwalaan.

•

Subaybayan at gamitin ang reputasyon ng impormasyon tungkol sa mga
gumagamit ng marketplace.

Ang libreng software application ay kasalukuyang magagamit para sa Windows, Mac
at Linux. Ang software ay magiging available sa lalong madaling panahon para sa
Android, iPhone at iPad.

paggamit Cases
Naniniwala kami na ang aming mga platform ay isang likas na akma para sa ilang mga
kaakit-akit at mahalagang mga kaso na paggamit. Ang pagkakaroon ng maramihang
mga paggamit ay nagbibigay-daan OmniBazaar sa serbisyo ang ilang mga
constituencies. Naniniwala kami na ang suite ng mga kaso ng paggamit sa ibaba ay
nagbibigay sa amin ng isang natatanging kalamangan sa kumpetisyon at magsulong ng
pag-aampon at paggamit ng OmniCoin.

Pagbili at Magbenta
Pagbili at pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo ay ang pinaka-halata ng paggamit para sa
OmniBazaar Marketplace. Ito ay ang pangunahing sitwasyon ng paggamit ng libreng
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OmniBazaar software. Nilalayon naming upang maakit ang kasalukuyang mga gumagamit ng
Amazon, Upwork, eBay, Fiverr, Guru, at ni Craig List, upang pangalanan ang ilang.

Lokal Cryptocurrency Gateway
OmniBazaar ay maaaring kumilos bilang isang "gateway" para sa mga bagong gumagamit
cryptocurrency. Bagong mga user ay maaaring makuha ang kanilang mga unang
cryptocurrency pamamagitan ng pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo sa marketplace. Ito
avoids ang mga hakbang ng pagkuha ng isang account sa isang exchange at mga kable ng mga
pondo sa account na iyon. Na ginagawang mas madali upang makakuha ng at gamitin
cryptocurrencies ay maaaring buksan ang pinto sa bilyon-bilyong ng mga bagong gumagamit.
Tinatawag namin itong gamitin kaso "barter para crypto℠" o "barter para bitcoin℠".
Mga gumagamit ay maaari ring lumikha ng mga listahan sa merkado upang bumili o magbenta
ng cryptocurrency sa kanilang lugar, bilang kapalit ng fiat currency. Ito gamitin ang kaso ay
katulad ng LocalBitcoins.com at WallOfCoins.

Pagbabahagi ng Ekonomiya Hub
OmniBazaar ay maaaring magbigay ng mga serbisyo sa pagbabahagi ekonomiya tulad AirBnB,
dogVacay, RelayRides at TaskRabbit. Ito gamitin kaso ay magagamit gamit ang mga
kasalukuyang bersyon ng OmniBazaar. Ngunit, ang ating pag-unlad roadmap kabilang ang
paglikha ng pinasadyang mga interface ng gumagamit para sa pagbabahagi ng mga serbisyo.

Ipinamahagi Cryptocurrency Marketplace
layon naming ilunsad ang isang ipinamamahagi cryptocurrency marketplace gamit "Atomic
swap"teknolohiya. Papayagan nito ang OmniBazaar Marketplace upang suportahan ang isang
malawak na iba't-ibang mga cryptocurrencies.

Kontrata para Pagkakaiba
OmniCoin plano upang suportahan ang Kontrata para Pagkakaiba.

Secure Remote Transaksyon
Ang aming escrow function na nagpapahintulot sa mga user upang ligtas na magsagawa ng
remote na mga transaksyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang pinagkakatiwalaang escrow
ahente, mga user ay maaaring ligtas na harapin ang hindi kilalang at hindi pinagkakatiwalaang
mga mamimili at nagbebenta.

Mga nauugnay Market Sukat
Karamihan ng mga adult na populasyon ng mundo ay mga potensyal na gumagamit ng
OmniBazaar marketplace.
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OmniBazaar maaaring magsilbi marami sa mga 2.5 bilyon "bankless" mga tao mundo-wide.
Ang ganitong mga tao ay hindi maaaring gamitin ang mga umiiral na mga site ng e-commerce
dahil ang mga site na nangangailangan ng mga user na magkaroon ng mga credit card at bank
account.

paligsahan
Mayroong ilang mga umiiral na mga manlalaro sa ibinahagi marketplace space. Kasama sa
mga ito Openbazaar, Syscoin, BitBay at Particl. Ang aming mga review sa mga marketplaces
ipakita na ang kakulangan nila mga pangunahing tampok at pag-andar ng OmniBazaar
Marketplace. At, sila ay tumutok sa isang iba't ibang mga segment ng pampublikong ecommerce. ni OmniBazaar competitive pakinabang isama ang sumusunod:
• Kami ay dinisenyo at naka-target OmniBazaar lamang magserbisyo sa "white market".
OmniBazaar ay hindi sumusuporta sa anonymous na paggamit, IP obfuscation o
nakatagong mga serbisyo. Dagdag dito, OmniBazaar ay may isang sistema ng
"community policing". Community policing nagbibigay-daan sa pag-alis ng mga
listahan para sa ilegal na kalakal at serbisyo sa pamamagitan ng paggamit ng isang
sistema ng user pagboto.
•

OmniBazaar nagbabayad ang mga gumagamit na pumili upang magbigay ng mga
serbisyo merkado at infrastructure. Kasama sa mga serbisyo na kumikilos bilang isang
listahan ng server, na nagbibigay ng escrow serbisyo at nagre-refer na mga bagong
gumagamit. OmniBazaar gantimpala sa pag-uugali ng gumagamit na ay kapakipakinabang sa marketplace. Ito fosters pakikilahok ng gumagamit, drive "word-ngbibig" referral, at nagpapataas ng user retention.

•

Idinisenyo namin ang OmniBazaar "peer-to-peer-to-peer" architecture upang maghatid
ng daan-daang mga milyon-milyong ng mga gumagamit. architecture na ito ay
ginagawang madali para sa mobile, "lite" at paminsan-minsan na mga gumagamit
upang ilista at magbenta sa marketplace. Ang kanilang mga listahan ay maaaring
magpumilit sa merkado kahit na wala silang panatilihin ang OmniBazaar software na
tumatakbo sa kanilang mana.

Pagkaputol ng Online Marketplaces
Dalawampung taon na ang nakakaraan, eBay at Amazon revolutionized ang "consumer sa
consumer" (C2C) ekonomiya. Sila ay nagbago ang paraan mamimili at nagbebenta ay
maaaring mahanap at makipag-ugnayan sa isa't isa. Simula noon, mga tradisyonal na merkado
sa online na mga modelo ay nagbago kaunti. Ngunit, peer-to-peer (P2P) na teknolohiya ngayon
ay nagtatanghal ng isang natatanging pagkakataon para sa pagkagambala. Peer-to-peer ay
nagbibigay ng mga pagpapabuti sa parehong pag-andar at sa pilosopiya. Pagkagambala ay
nagaganap sa ilang iba't ibang mga segment ng merkado. Yaong mga segment isama ang
sumusunod:
•

E-commerce shopping marketplaces tulad ng Amazon at Alibaba,

•

Online marketplaces para sa mga propesyonal na mga serbisyo (tulad ng Guru at
Upwork),

•

"Ang pagbabahagi ng ekonomiya" mga serbisyo (tulad ng Uber at AirBnB),

•

Ang mga benta ng mga personal na mga item (tulad ng eBay at Etsy),
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•

Gig at serbisyo ng kontrata (tulad ng Fiverr at GigaBucks),

•

Lokal na cryptocurrency transaksyon (tulad LocalBitcoins at Wall of Barya).

Halimbawa, Forbes iniulat sa mga trend sa "propesyonal na mga serbisyo" market. Ayon sa
ulat na iyon, "habang ang pandaigdigang kumpanya sa pagkonsulta McKinsey ay natagpuan na
may mga humigit-kumulang 68 milyon freelancers sa US, ang US Kagawaran ng Paggawa ay
admitido na ito ay struggled upang tumyak ng dami ang numero. At ... [b] efore alam namin
ito, malayang trabahador trabaho ay maaaring lampasan ang tradisyunal na 9-5 trabaho ... ang
pagtaas sa digital nomads - kakailanganin ng mga tao na gumagamit ng teknolohiya upang
makumpleto ang kanilang trabaho, independiyenteng ng isang kumpanya opisina - ay
humantong maraming sa tanong na kung saan ang mga online marketplaces maaaring pumunta
mula dito. "sa katulad na artikulo, Forbes ay gumagawa ng isang kaso para sa kung bakit ang
blockchain pinagana platform ay maputol ang merkado sa online arena. Demand para sa
blockchain-enable marketplace platform ipinapangako upang magbigay ng isang mayamang
kapaligiran para OmniBazaar. At, ang OmniBazaar team ay may mga karanasan,

Ang Kaso Laban sa mga middlemen
OmniBazaar Pinahuhusay ang privacy ng user, nagpapabuti presyo transparency, at
nagbibigay-daan sa mas mahusay na komersyal na mga transaksyon. Sa pamamagitan ng pagalis ng middleman, maaari naming gawin ito sa isang presyo na ay libre o magkano ang mas
mura kaysa sa sentralisadong marketplaces. Peer-to-peer pakikipag-ugnayan na alisin ang
middleman ay maaari ding magsulong ng isang malakas na social community.

Mga Kahulugan
OmniBazaar, Inc. (ang "Operations Company")
OmniBazaar, Inc. ay isang kumpanya ng software na pag-unlad sa Estados Unidos. Ito
humahawak ng mga patente at mga trademark na nauugnay sa OmniBazaar at OmniCoin.
OmniBazaar, Inc. ay isang Delaware "C" Corporation.

OmniBazaar Protocol
Ang teknikal na mga pagtutukoy at software disenyo program sa OmniBazaar software
application. protocol na ito ang tumutukoy sa pagpapatakbo parameter ng OmniBazaar
Marketplace. Richard Crites, ang CEO at Founder ng OmniBazaar, Inc. nilikha ang
OmniBazaar Protocol.

OmniBazaar Marketplace
Ang peer-to-peer network na kung saan ang mga gumagamit ay ilista ang mga produkto,
serbisyo, pera, at iba pang mga ari-arian para sa pagbebenta. marketplace ay nagbibigay din ng
mga sistema ng pagbabayad para sa mga transaksyon sa pagitan ng mga mamimili at
nagbebenta. OmniBazaar, Inc. ay hindi isang partido sa anumang mga transaksyon sa
marketplace. Lahat ng mga transaksyon mangyari lamang sa pagitan ng bumibili at
nagbebenta.
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OmniCoin
OmniCoin ay isang utility token at cryptocurrency na binuo para sa paggamit sa OmniBazaar
Marketplace.
Kami ay binuo ang OmniBazaar Marketplace upang maging cryptocurrency agnostiko. Ang
kasalukuyang bersyon ay nagbibigay-daan sa paggamitng OmniCoin, Eter at Bitcoin para sa
pagbabayad sa marketplace. Ngunit, ang ilan sa mga advanced na mga tampok marketplace ay
magagamit lamang kapag gumagamit ng OmniCoin. Inaasahan namin upang suportahan ang
higit pang cryptocurrencies sa hinaharap.

ipinamahagi Escrow
Nagpatupad kami ng isang eskrow module upang payagan ang mga volunteer sa mga
gumagamit upang pumagitna sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta na hindi alam o
pinagkakatiwalaan ang isa't isa. Nagbabayad ang mga user sa isang maliit na bayad sa napiling
escrow ahente kapag pinili nila upang gamitin ang escrow tampok na ito.

Mga Service Provider
"Service Provider" ay gumagamit na magbigay ng mga serbisyo na makakatulong sa ibang mga
user at sa marketplace. Mga uri ng Service Provider isama ang sumusunod:
•

transaksyon processors ( "miners"),

•

escrow ahente, na naglilista publisher, at

•

referrer na ipakilala ang mga bagong gumagamit sa network.

Mula sa aming pananaw, OmniBazaar, Inc. ding isang Service Provider. serbisyo nito ay upang
bumuo, pagbutihin, pamahalaan, at mapanatili ang OmniBazaar Marketplace software. Mga
Service Provider matanggap iba't-ibang mga Insentibo Market (tingnan sa ibaba).

OmniCoin Teknikal na Impormasyon
Ang breakdown sa ibaba ay isang listahan ng mga pag-andar kasalukuyang ibinibigay ng
aming software. Ang pagkakaroon ng isang gumaganang, kapaki-pakinabang, ibinahagi,
marketplace platform set amin hiwalay mula sa kompetisyon.
•

Blockchain Seguridad:Katibayan ng Paglahok (PoP)

•

Total Supply: 25000000000

•

Harangan ang oras: 10 segundo o mas mababa

•

Nasusukat sa libu-libong mga transaksyon sa bawat segundo

•

Easy Addresses: magpadala / tumanggap sa isang pangalan ng account, hindi isang
numero

•

ipinamahagi Escrow
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•

ipinamahagi Chat

•

User Reputasyon System

•

User Acquisition Insentibo

•

referral Gantimpala

Katibayan ng Paglahok (PoP)
Katibayan ng Paglahok (PoP) ay isang bagong protocol cryptocurrency seguridad. Isang bahagi
ng PoP ay ang Distributed Patunay ng Stake (DPoS) protocol ng Bitshares. Kami ay pinalawak
at pinalawak DPoS pamamagitan ng kabilang ang apat na iba pang mga sukatan. Ang software
ay gumagamit ng mga sukatan upang matukoy kung aling mga grupo ng mga gumagamit ay
maaaring iproseso ang mga transaksyon. PoP ipinagkatiwala ng pagproseso ng transaksyon
lamang sa mga pinaka-aktibong mga gumagamit marketplace. Ang mga user ay magkakaroon
ng pinaka-upang mawala sa pamamagitan ng sinusubukan upang sumibak o pag-atake ang
blockchain.
Mga sumusunod ay ang mga katibayan ng paglahok ng mga sukatan na ginagamit upang piliin
ang Transaction Processor:
•

tiwala (DPoS Binoboto ng ibang mga user)

•

reputasyon puntos sa OmniBazaar marketplace

•

Aktibidad bilang disseminator (bilang ng mga bagong referral ng gumagamit)

•

Aktibidad bilang Publisher (bilang ng mga listahan na nai-publish para sa iba).

•

kahusayan

Tumaas na Pag-andar Pinagana pamamagitan Blockchain
May mga naka-maraming matagumpay C2C online marketplaces. Ang ilan ay may mga
kilalang mga pangalan at kasaysayan, tulad ng eBay. Blockchain ipinapangako makabuluhang
pagpapabuti sa pag-andar, usability, at ekonomiya. Blockchain ay nagbibigay ng isang nabeverify na ibinahagi ledger ng mga financial transactions. Ngunit, ito rin ay mag-imbak ng iba
pang mga sensitibong data.
OmniCoin blockchain nag-iimbak ng mga financial transactions, siyempre. Ito rin ay nagiimbak ng mga sukatan para sa blockchain seguridad at ang data upang i-verify ang pagiging
tunay ng mga listahan ng gumagamit sa marketplace. Makakakita ka ng karagdagang
impormasyon tungkol sa mga gamit ng OmniCoin blockchain ibaba.
Ang OmniCoin blockchain ay central sa OmniBazaar Marketplace escrow function na rin. Ito
escrow tampok na nagbibigay-daan sa isang mas malaking pool ng mga transaksyon sa
pamamagitan ng pagpapabuti tiwala. Ang OmniBazaar escrow system na nagpapahintulot
streamlined release kondisyon at ay makakatulong mabawasan ang pandaraya. Kami ay
ipinatupad ang OmniCoin escrow tampok na gamit ang 2-of-3 multi-lagda transaksyon. Ito ay
madaling gamitin at may isang ipinamamahagi network ng mga escrow ahente.
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Data na nakaimbak sa OmniCoin blockchain ay nagbibigay-daan din ang "community
policing" sa marketplace. Ito ay nagbibigay ng isang paraan para sa mga gumagamit sa "downboto" (at, na may sapat na pinagkasunduan, alisin) marketplace listahan. Ang sistema ay
tumutulong sa alisin ang mga listahan na may nilalaman na ilegal o ipinagbabawal. Ang
tampok na ito ay ginagawang mas mahirap para sa mga kriminal at mga terorista na gamitin
ang OmniBazaar para sa "black-market" na gawain.

Marketplace Listahan Storage
Ang pag-iimbak ng listahan ng marketplace sa OmniCoin blockchain magiging walang
kakayahan. Upang gawin ito ay isang malaking sagabal sa kakayahang sumukat at pagganap.
Ito ay humantong sa isang napakalawak at tinapa blockchain. Sa halip, iniimbak namin ang
mga listahan at impormasyon tungkol sa mga nagbebenta sa isang ipinamamahagi database.
Ang bawat node ng ipinamamahagi database ay maaaring mag-imbak ng maraming mga
listahan. Nag-iimbak kami ng impormasyon tungkol sa kung aling mga node ay naglalaman na
listahan sa isang ipinamamahagi hash table. architecture na ito ay nagbibigay-daan "lite" at
"paminsan-minsang" sellers, na hindi nais upang mapatakbo ang isang node, upang ilagay ang
kanilang mga listahan sa nodes pinatatakbo ng ibang mga user. Ang mga "lite" gumagamit ng
magbayad ng isang maliit na bayad sa "publisher" nodes na mag-host ng kanilang mga listahan.

Impormasyon ng Naka-imbak sa Blockchain
Of course, mga financial transactions dapat na naka-imbak sa OmniCoin blockchain. Iniimbak
din namin sa blockchain iba pang mga uri ng impormasyon na malisyosong mga user ay
maaaring nais na pakialaman ang. Halimbawa, iniimbak namin sa mga sukatan blockchain na
matukoy kung sinong mga user kwalipikado upang iproseso ang mga transaksyon. Kabilang sa
mga panukat reputasyon, referral at listahan publication metrics. Iniimbak din namin ng hash
ng bawat bagong listahan, sa gayon maaari naming mamaya papatunayan ang taga-gawa at
integridad ng listahang iyon. Sa bawat isa sa mga kasong ito, ang naka-imbak ng data
accompanies isang pinansiyal na transaksyon.

Promotional Token Distribution
OmniCoins-play ang isang mahalagang bahagi ng OmniBazaar Marketplace. Kaya,
diyan ay isang malakas na pagkakataon upang gamitin ang OmniCoin mga token
upang lumikha ng isang nakatuong user base. Nagbibigay ng barya sa mga bagong user
ang hiling ng paraan para sa agarang paggamit ng mga merkado, pati na rin ang pangmatagalang pag-unlad. Kami ay nakabuo ng isang simple, matatag, transparent na
proseso para sa seeding aming user base sa OmniCoin token. Ito pamamahagi ng
libreng mga token ay isang mahalagang bahagi ng aming roll-out diskarte. OmniBazaar
ay ipamahagi ang humigit-kumulang na 26% ng lahat ng mga token ng insentibo para
sa user acquisition.
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market Insentibo
Ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na ang sapat na mga user ay nagbibigay ng sapat
na serbisyo sa network ay upang gantimpalaan ang mga taong nagbibigay ng mga serbisyo.
Isang perpektong halimbawa ay ang gantimpala Bitcoin at iba pang cryptocurrencies magbayad
ng mga user para sa "mining". OmniBazaar gantimpala sa mga pagkilos na mag-ambag sa
kalusugan, paglago, at katatagan ng marketplace. Kabilang dito ang lahat ng mga function
ginanap sa pamamagitan Service Provider sa OmniBazaar Marketplace. Ang OmniBazaar
software kinakalkula at namamahagi ng mga premyo sa mga naaangkop Provider Serbisyo.
OmniBazaar nagbabayad ang mga insentibo na may OmniCoins nilikha sa panahon ng
pagproseso ng transaksyon, at mula sa mga bayad sa transaksyon.

Bayarin sa transaksyon
OmniBazaar Marketplace gumagamit ng magbayad ng isang maliit (opsyonal) bayarin sa
transaksyon sa bawat transaksyon marketplace. Ang default ay isang porsyento (1.0%)
transaksyon fee, bayad sa pamamagitan ng nagbebenta sa bawat transaksyon. Ito bayad sa
transaksyon ay nahati sa gitna OmniBazaar, Inc. at mga referrer ng mamimili at nagbebenta.
(Tingnan ang tsart ng Mga Bayarin sa Transaksyon sa ibaba.)
Ang mga bayarin sa transaksyon binabayaran sa OmniBazaar, Inc. ng nagbebenta ay opsyonal
at maaaring piliin ng gumagamit. fee Ang mga saklaw mula sa zero sa dalawang porsiyento
(0.0-2.0%). Sa pamamagitan ng pagpili ng fee porsyento, ang nagbebenta pinipili ang halaga
ng "priority" na ibinibigay sa mga listahan ng nagbebenta. Nagbebenta ay maaaring maiwasan
ang mga default na kalahating porsiyento (0.5%) bayad upang OmniBazaar, Inc. Subalit ang
kanilang mga listahan ay makakatanggap ang pinakamababang priority kapag ipinakita sa mga
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resulta ng paghahanap. Nagbebenta ay maaari ring "i-promote ang" kanilang mga listahan sa
pamamagitan ng pagbabayad ng isang mas mataas na bayarin sa transaksyon.
Ang nagbebenta ay maaari ring magpasyang huwag sumali sa kalahating porsiyento (0.5%)
user acquisition (Referral Bonus) transaksyon fee. Mga Nagbebenta na pumiling hindi na
magbayad ng anumang mga referral fees ring hindi makatanggap ng anumang mga referral
bonus. Sa pamamagitan ng default, nagbebenta makatanggap ng mga bonus batay sa lahat ng
mga bagong user na nila ang tinutukoy.

Transaction fees at marketplace insentibo ay mahalaga sa tagumpay ng marketplace. Sila ay
gantimpala sa mga gumagamit na magbigay ng mga serbisyo at "buwis" sa mga gumagamit na
lamang ubusin ang mga serbisyo.
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OmniBazaar
Tumatanggap
ng:
0.0-2.00%

Provider
Tumanggap
ng:
0.00%

Kabuuang
Bayarin
Bayad:
0.0-2.00%

0.00%

0.0-0.50%

0.0-0.50%

0.0-0.25% sa
bawat
0.0-0.50%

Listahan Publisher Bayarin

0.00%

variable

variable

Escrow Agent Bayarin

0.00%

variable

variable

0.00%

variable

variable

Bayarin sa transaksyon
OmniBazaar (Software Maintenance)
Mga Referrer ng mga Mamimili at
Nagbebenta
Total

0.0-2.50%

Opsyonal Serbisyo Bayarin

Total

Ang bayad na istraktura sa itaas ay maaaring magbago. Sa hinaharap, balak namin para
sa mga bayarin na itinakda ng aming mga user base sa marketplace dynamics.

Kabuuang OmniCoin Distribution
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Kabuuang OmniCoin Distribution
bonus

barya Nilikha

pamamahagi Rate

4.415 billion

16 taon

3.0 bilyong

taon 17-55.05

software Development

2,523 billion

4 na taon

Token Sale Event

8.4 bilyon

Maligayang pagdating Bonus
User

1.4 bilyon

~ 1,000,000 mga gumagamit

User Referral Bonus

3 bilyong

~ 8,360,000 mga gumagamit

Una Sale Bonus

2 bilyong

~ 19,600,000 mga benta

Gripo, CrowdPagpopondo,
Bounty and Advisors

257 milyon

sa paglunsad

TOTAL

25.0 billion

block Subsidy

Pagkatapos ng 16 taon, ang emission rate ng bagong mga barya na nilikha sa panahon ng
transaksyon sa pagpoproseso ng (mining) ay magiging78.841milyong mga barya sa bawat
taon. (Ito ay gumagawa ng humigit-kumulang0.3% bawat taon sa implasyon panahon ng taon
17-55).

Tungkol BitShares at Graphene
Binuo namin ang OmniCoin sa open-source BitShares 2.0 (BTS) code base. Ngunit, OmniCoin
mga developer ay nagdagdag ng maraming mahalagang mga tampok at pag-andar upang
Bitshares. Halimbawa, kami ay na-upgrade ang blockchain pamamaraan sa seguridad mula
Itinalagang Patunay ng Stake (DPoS) upang Katibayan ng Paglahok (PoP).
Isang mahalagang dahilan namin pinili upang bumuo ng OmniCoin sa itaas ng BitShares ay
dahil BitShares mga paggamit graphene. Graphene ay isang open source C ++ blockchain
pagpapatupad na maaaring iproseso ang libu-libong mga transaksyon sa bawat segundo. Ilang
mga iba pang mga proyekto, tulad ng Steemit.com at PeerPlays.com, gamitin Graphene. Pinili
namin ang Graphene upang matiyak na ang OmniCoin ay magagawang upang makasabay sa
paglaki ng OmniBazaar marketplace.

Development Roadmap
Ang kumpanya ng mga plano upang magsagawa ng kanyang Token Sale Event sa
2018, na may eksaktong timing at istraktura na inihayag sa ibang pagkakataon sa taong
ito. Ang sumusunod ay ang pag-unlad roadmap at timeline OmniBazaar at OmniCoin:
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Marketplace patunay ng konsepto
Isama OmniCoin sa marketplace
Distributed escrow system
Naipamahagi na reputasyon sa pagsubaybay
Ipinamamahagi komunikasyon ng gumagamit
bonus ng gumagamit at mga insentibo
Alpha testing
Private beta test
Public beta test
Pagbutihin ang kakayahan upang masukat at bagong UI
OmniBazaar at OmniCoin

Q4 2015 (Tapos)
Q1 2016 (Tapos)
Q2 2016 (Tapos)
Q3 2016 (Tapos)
Q4 2016 (Tapos)
Q1 2017 (Tapos)
Q2 2017 (Tapos)
Q3 2017 (Tapos)
Q4 2017 (Tapos)
Q2 2018 (Tapos) Ilunsad
Q3 2018 (Tapos)

User Acquisition / Air-drop (paunang phase)
Token benta (apat na phases)
listahan exchange
web wallet
Mobile application (Android at iOS)
Ipinamahagi Cryptocurrency Exchange
Mga ari-arian Inilabas user-

Q4 2018
Q1 2019
Q2 2019
Q2 2019
Q2 2019
Q3 2019
Q3 2019

TANDAAN: Ang mga ito ay ang aming kasalukuyang mga ideya sa mga pinakamahalagang
mga hinaharap na mga proyekto-unlad. Gayundin ibinigay ay ang aming mga pagtatantya ng
oras na kinakailangan upang makamit ang mga ito. Ang pagkakasunod-sunod at petsa ng
proyekto ay maaaring magbago.
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Governance pamamagitan ng OmniCoin Foundation
Ang OmniCoin Foundation kalooban magsilbing pamamahala katawan para OmniCoin
cryptocurrency. Ang pundasyon nimandate ay upang pagyamanin ang isang malakas na, bukas
na ecosystem para OmniCoin. Ito ay nagbibigay din pamamahala, organisasyon, legal at
pinansiyal na suporta para sa hinaharap na pag-unlad. Maraming cryptocurrencies at iba pang
open source proyekto ay may pundasyon na sumusuporta sa kanila. Kabilang sa mga
halimbawa IOTA Foundation, Ethereum Foundation, Mozilla Foundation at Linux Foundation.
layon naming upang tularan ang mga halimbawa saOmniCoin Foundation.
Ang namamahala Lupon ng mga Direktor ng Foundation ay guided sa pamamagitan ng, at
tumutugon sa, ang OmniCoin pamamahala Committee. Komite na ito ay binubuo ng mga
nangungunang kalahok sa OmniBazaar Marketplace Network, batay sa kanilang Katibayan ng
Paglahok (PoP) iskor.

Ang paggamit ng mga nalikom
Humigit-kumulang isang-katlo ng kabuuang supply ng OmniCoins ay magagamit para sa
pagbili sa Token Sale Event. higit sa kalahati (56.2%) ng lahat OmniCoins ay ipinamamahagi
sa OmniBazaar gumagamit sa pamamagitan ng mga bonus at i-block premyo. Sampung
porsyento (10.1%) ay mapupunta sa OmniBazaar, Inc. para sa mga software development,
magagastos pantay-pantay sa ibabaw ng span ng apat na taon. ang OmniCoin pundasyon
Gagamitin ang nalikom ng Token Sale Event-ang natitirang ikatlong (33.6%) ng kabuuang
supply-para sa pag-promote at pag-unlad ng OmniBazaar at OmniCoin.
Ang sumusunod ay ang aming kasalukuyang mga pagtatantiya ng mga gamit ng mga pondo na
hawak ng OmniCoin pundasyon:
•

Marketing / Advertising / PR / Kasaganaan - 50%

•

Ang madiskarteng Reserves - 20%

•

OmniCoin Development - 20%

•

Operations / Legal / Admin - 10%

(Ang mga pagtatantya ay maaaring magbago.)

OmniBazaar Teknikal na Impormasyon
Para sa karagdagang teknikal na mga detalye tungkol sa OmniBazaar Marketplace,
sumangguni sa aming patent: https://www.google.com/patents/US9519925. Para sa
kaginhawahan, ang aming patent abstract sumusunod:
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Isang paraan, katamtaman, at ang sistema ay ibinigay upang mapadali ang mga lokal
o global exchange ng mga kalakal at serbisyo sa pamamagitan ng isang desentralisado
network ng mga peer-to-peer (P2P) node. Sa isang aspeto ng pagsisiwalat, ang mga
node ay maaaring pinananatili o pinapatakbo sa pamamagitan ng mga kalahok sa
sistema ng marketplace. Sa isang aspeto, ang sistema ay maaaring gumana sa
parehong mga desktop at mobile na mga aparato. Sa isang aspeto, ang sistema ay
nagpapatakbo sa desentralisado data storage. Sa isang aspeto, ang sistema ay
nagpapatakbo sa isang desentralisado sistema ng mga insentibo para sa partisipasyon
ng mga node. Sa isang aspeto, ang sistema ay nagpapatakbo sa desentralisado
komunikasyon. Sa isang aspeto, ang sistema ay nagpapatakbo sa isang desentralisado
sistema sa eskrow pagbabayad sa pagitan ng mga kalahok. Sa isang aspeto, ang
sistema ay nagpapatakbo sa isang desentralisado sistema ng load balancing. Sa isang
aspeto, ang sistema ay nagpapatakbo sa isang desentralisado sistema sa pamamagitan
ng na ang ilang mga listahan ay maaaring prioritize sa network. Sa isang aspeto, ang
sistema ay nagpapatakbo sa desentralisado transaksyon processing. Sa isang aspeto,

ang sistema ay nagpapatakbo ng isang desentralisado digital na pera bilang ang
daluyan ng palitan sa pagitan ng mga kalahok.

Ang isang pangunahing differentiating kadahilanan para sa aming Token Sale Event at
ang aming mga merkado ay ang katunayan na ang OmniBazaar, Inc. ay may isang
patent para sa mga pamamaraan na ginamit upang lumikha ng mga desentralisado
online marketplace.
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