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Nossa missão:

A Cpollo tem como objetivo oferecer uma maneira mais fácil, segura e eficiente para clientes e
empresas participarem de Oferta Inicial de Moedas (ICO) e Oferta Paralela de Moedas (PCO), como
também oferecer, para projetos novos ou existentes, uma maneira mais fácil de gerir os seus recursos
com transparência.

Nossa visão:

Projetos, intercâmbios e comunidades trabalhando com a Cpollo para criar um ecossistema em
criptomoedas onde as empresas serão totalmente transparentes com seus investidores a fim de reduzir
fraudes na indústria.

Cpollo: Uma solução para fraudes em criptomoedas

A Cpollo reduzirá fraudes em criptomoedas por meio de um livro de registros auditável onde as partes
interessadas poderão visualizar o progresso de uma empresa à medida que que ela atinge marcos
críticos. Os fundos gerados por uma ICO ou PCO serão alocados em um contrato inteligente, sendo
constantemente monitorado por medidas de auditoria projetadas pela Cpollo. Além disso, as empresas
de mercado aberto que utilizam a plataforma Cpollo serão continuamente auditadas e monitoradas para
reforçar a confiança dos investidores.
Os projetos devem passar por um rigoroso processo de avaliação antes
de serem integrados à plataforma Cpollo. Os projetos na plataforma terão
uma ampla variedade de serviços disponíveis para eles, incluindo uma seção
“Equipe para contratação” na qual os projetos que precisam de assistência
podem contratar de um grupo de candidatos aprovados pela Cpollo.

Parcerias:

A fim de eliminar fraudes em criptomoedas, bem como trazer projetos de qualidade para a comunidade
de criptomoedas, a Cpollo fez parceria com a McAfee Alliance, IDAX, Bleutrade e Bitker. Os projetos
aceitos na plataforma Cpollo terão uma listagem prioritária no IDAX, uma das principais exchanges de
criptomoedas.

Site: www.cpollo.info
Telegram: https://t.me/cpollo2
Formulário de Registro de Projeto: https://goo.gl/forms/DajqCPPYANenf5h42
Contratos Inteligentes da Cpollo: https://cpollo.github.io/cpollo-docs
Aplicativo Cpollo(ver 0.0.3): https://appcpollo.info
Especificações Cpollo (CPLO):

Max Supply: 20,000,000,000
Circulating Supply: 7,159,770,176
Endereço do Contrato: 0x7064aab39a0fcf7221c3396719d0917a65e35515
Current Exchanges: IDAX, Bleutrade, Coinbene, Mercatox, Stex, Bitker

