
 

 

 Ico استدیجیتاله حوزه ارزهای  تو برای استارتاپ ه کهفرایند تامین مالی یه شی ازبخ 

 به معنی ساده تر عرضه ی ارز اولیه ی یک ارز دیجیتاله

 

ارز های جدیدی در حال ورود به این بازار هستن که تیم  با افزایش اخبار مربوط به بازار های مالی ارز های دیجیتال و بیت کوین ،

 درصدی از سهام با یه قیمت پایه پیش فروش میکنن تصمیم گیرنده ی این ارز ها میاد
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شرکت عرضه کننده میتونه از این طریق کمبود بودجه اولیه برای راه به این شکل که ،  این حرکت معموال به به نفع دو طرفه

 اندازی استارت آپ و توسعه پروژ رو به دست بیاره 

 

و در کنارش سرمایه گذار هم میتونه ارز رو قبل از ورودش با بازار با قیمت پایه خریداری کنه و کسب سود خوبی رو در آینده 

 بیت کوین یا اتریوم انجام میشه و شما معادل خریدتون بیت کوین یا اتریوم پرداخت میکنید. این خرید ها معموال با .داشته باشه

 

 داره.  Hard capو  Soft capمعموال دو میزان  این سرمایه گذاری

 اینا به چه معنی هستن ؟ سافت کپ یعنی حداقل سرمایه ای گفته میشه که این ارز برای راه اندازی به اون نیاز داره. 

 هارد کپ به حداکثر سرمایه گفته میشه که این تیم میتونه بپذیره و سهام ارزش رو بفروشه



 

حاال اگه سرمایه به سافت کپ نرسه چی میشه ؟ تو این حالت معموال سرمایه ای که توسط سرمایه گذاران ذخیره شده به خوب 

 خودشو برگردونده میشه . 
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نداره و عمال به پروژه ی هر ارز بستگی داره. چون تفاوت های ریزی وجود دارن که باعث میشه نهاد های سوال جواب ثابتی  این

 اما به این نکته هم دقت کنین که در حال حاضر در خیلی از نقاط دنیا نظارتی به شیوه ی دیگه ای به بررسی هر یک بپردازه

 که برای ورودقوانین خاصی برای این شکل سرمایه گذاری ها تو ارز های اولیه وجود نداره پس این نکته حایز اهمیته 

 ید . به این پروژه ها باید تحقیقات کاملی در رابطه با ارزی که قصد پیش خریدش رو دارید انجام بد 
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 یا صفحه سفید اون ارزه  PaperWhiteیکی از نمونه های اصلی این تحقیقات که میتونه کمک بسیاری به شما بکنه بررسی 

White paper  مثل مقدار حداقل و حداکثری که  در اون توضیحات مختصری درباره ی اون ارز دیجیتالبه سندی گفته میشه که

و همینطور توضیحاتی مربوط به هدف اصلی زمان ورودش به صرافی ارز های دیجیتال ، ، در رابطه با طراحیشقراره عرضه بشه 

 این طرح و مسیر موفقیتش ذکر میشه.

                                            
White list  هم لیستیه که سرمایه گذار بعد از تحقیق راجبWhite Paper  میاد و این لیست رو امضا میکنه که عالقه مندیش

                                                                                                                                                .رو به سرمایه گذاری بیان میکنه

 رو داشتن و سود شگفت انگیزی در آینده کردن رو ببینیم ICOارزی که بهترین  4در آخر میخوایم 



 

 اتریوم

 2014:عرضه سال 

 دالر 0.31قیمت آغازین توکن : 

 روز 42میلیون دالر ارز اولیه در  18 کسب سرمایه 

 3550قیمت فعلی : 

 1.150.000% :درصد رشد 

 

 

NXT 



 2013سال عرضه :

 دالر 0.0000168:قیمت آغازین توکن 

 بیت کوین در عرضه ارز اولیه 16.800کسب سرمایه 

 دالر  2.15: 2018قیمت در سال 

 % 1.300.000درصد رشد :

 

neo 

 and 2016 2015سال عرضه :

 دالر 0.031  :قیمت آغازین توکن 

 میلیون دالر 4.5 کسب سرمایه 2016دوم در پایان  icoاول و برای  ico در فروش  550.000  کسب سرمایه

 دالر 187:  2018قیمت در سال 

 %590.000درصد رشد :



 

EOS 

 2017سال عرضه :

 دالر 0.92  :قیمت آغازین توکن 

دالر  5روز بعد از ورودش به بازار تا باالی  5روز اول عرضه ارز اولیه و  5میلیون دالر ارز اولیه فقط در     185کسب سرمایه 

 دالر رسید 21.5به  2018سال رشد کرد و در 

 21.5:  2018قیمت در سال 

 %2350درصد رشد :

 

 

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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