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UNİMPEDED COİN ( UPC ) HAKKINDA

Unimpeded Coin in ortaya çıkma amacı tamamen engelli sporlarının önündeki en büyük eksiklik olan
engelliye uygun bir spor tesisi yaptırma hayalimiz, Yeni spora başlayacak olan engelli bireylerin spora
başlamaları için gerekli olan spor malzemelerinin temininin sağlanması ( Örnek olarak bir adet tekerlekli
sandalye basketbol arabası en ucuzu 20.000,00 ( Yirmibin TL yi bulmaktadır. ) ardından spor yapan
engelli öğrencilere burs imkanı sağlanmasıdır.
Unimpeded Coin ( UPC ) ERC 20 Alt yapısı ile çıkmıştır.
Unimpeded Coin ( UPC ) ye neden yatırım yapılmalıdır.
Unimpeded Coin ( UPC ) tamamen sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıktığından yapağınız her
yatırım bu projenin amacına uygun olarak kullanılacaktır. Satışlardan elde edilecek gelirlerin ve
giderlerin tüm belgeleri web sitemizde resimleri ile birlikte yayımlanacaktır.
İlerleyen günlerde UPC ile alışveriş yapılması için özel şirketlere gidilerek UPC yi ödeme sistemi olarak
kullanmaları tavsiye edilecek ve proje nin amacı kendilerine aktarılacak.
ENGELLİLER KAPALI SPOR SALONU VE MİSAFİRHANESİ PROJESİ.

Tesisin Adı : Unimpeded Coin Engelliler Spor Tesisi olacak.
Başakşehir Belediyesi sınırlar içerisinde 10 dönüm spor tesisi imarlı arsa bakılacak.
Arsa tespit edildikten sonra proje çizdirilecek.
Proje maliyeti çıkartılacak.
Sponsorluk için görüşmeler yapılacak. Seramik, parke, spor aletleri, dış cephe, yalıtım, ısıtma,
soğutma vs.
Tesis girişine projeyi destekleyenler ile ilğili tabela konulacak.
Misafirhane deki tüm odalar engelliler için uygun olarak dizayn edilecek. Yatak aralıkları, banyo girişi
ve banyo alanı vs. ( Bu konuda Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Derneğin den yardım alınacak )
Kapalı spor salonu içerisinde Basketbol sahası, Yüzme salonu, Fitnes bulunacak.
Soyunma odaları ve duş alanları tekerlekli sandalyeli sporcular için uygun olacak.
Spor salonlarının kısa vadeli kiralamalarında sadece Unimpeded Coin ile kiralama yapılacak.
Spor salonları engeliler için tamamen ücretsiz olacak.
Misafirhane ücretli olacak ve İstanbul a gelen engelli spor kulüplerinin burada kalması için kulüp
başkanları ile irtibata geçilecek. İstanbul daki Otellerin fiyatlarının altında bir fiyat verilecek.
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Spor tesisi antreman ve maç saatleri dışında özel firmalara kiraya verilecek ve buradan 1453 ESK ye
bir gelir elde edilecek.
Tesisin temizlik ve bakım işleri kiraya verilen firma tarafından kaşılanacak.
Misafirhane personeli için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başakşehir Başkanlıklarından personel
takviyesi istenecek. Turizm Otelcilik ile ilgili Lise ve ÜNV ile irtibata geçilecek. Stajyer öğrenciler talep
edilecek.
Unimpeded Coin sitesinde Proje şantiyesini gösterir canlı kamera konularak projenin her anı
yatırımcılar ile paylaşılması sağlanacak.

ÜRETİLECEK UPC MİKTARI VE DAĞILIMLARI

Toplam 56.567.367
Hediye
Yazılım Geliştiricileri
Kurucu Ortaklar
Bireysel Kullanıcılar
Kurumsal Yatırımcılar

1.000.000 Adet
5.000.000 Adet
5.000.000 Adet
15.000.000 Adet
30.567.367 Adet

HEDİYE DAĞITIMI 1.
UPC nin üretilmesi amacına uygun yatırımcılara ücretsiz olarak UPC dağıtımı yapılacaktır.
Dağıtılacak Ücretsiz UPC Adedi : 220.000 UPC
Dağıtım şekli : Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Tekerlekli
Sandalye Basketbol Ligleri 22 Hafta Sürecektir.
22 Hafta boyunca her hafta sonu 10.000 Adet UPC ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

Ücretsiz UPC Koin sahibi olmak isteyen kişiler www.engelsizbasket.com adresinde yer alan Tekerlekli
Sandalye Basketbol ligi fikstüründen bakabilecekleri ve kendilerine yakın olan bir Tekerlekli Sandalye
Basketbol Ligindeki maçı tirübünden izleyerek öz çekim yaparak UPC nin sosyal medya hesaplarında
açılacak olan çekiliş sayfasına yükleme yapacak ve en az 2 arkadaşını etiketleyerek çekilişe katılmayı
hak kazanacaklardır.
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Dağıtılacak 10.000 adet UPC 100 kişiye bölünecek ve çekiliş ile belirlenecek olan 100 kişiye 100 er
adet UPC olarak kazanan kişilerin UPC cüzdanlarına aktarılacaktır.
Çekilişler her hafta sosyal medya hesabımızda önceden duyurulacak bir saat te canlı olarak
yayınlanacaktır.

HEDİYE DAĞITIMI - 2
17/10/2018 Tarihinden Gençlik Spor Bakanlığı sitesinden aldığımız bilgi doğrultusunda Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna bağlı 3.155 Erkek , 486 Kadın sporcu olmak üzere
toplam : 3.641 Lisanslı sporcu olduğu bilgisine ulaşılmıştır.
Ücretsiz olarak site üzerinden hesap açan ve geçerli lisans evrakını gönderen engelli sporculara 100 er
adet UPC gönderilecektir.
Engelli Sporculara toplamda : 364.100 Adet UPC dağıtılacaktır.

HEDİYE DAĞITIMI – 3

Yönetim tarafından alınacak kararlar ile çeşitli aktivitelerde ücretiz olarak UPC dağıtımları
geçekleşecektir.

YAZILIM GELİŞTİRİCİLER.

Dijital paraların hayat bulması ve yayılması için yazılım geliştiricilerinin rolü hayati bir önem
arz etmektedir. Böyle bir durumda birden fazla ekibin, farklı uzmanlık alanlarına sahip
kişilerin yeteneklerini değerlendirmek projenin optimum düzeyde geliştirilmesini sağlamak
açısından son derece önemlidir. Katkıda bulunmak isteyen yazılımcılar dünyanın herhangi bir
yerinde olabilir. Ör n e k v erme k g e r e k i r s e c ü z d a n l a r ı n güncellenmesi, farklı
işleTİm sistemleri için cüzdanların oluşturulması, yeni ve çok dilli web sitesinin tasarlanması,
reklam materyallerinin hazırlanması, UPC nin yeni borsalarda listelenmesi, ulusal ve
uluslararası tanıtım toplantılarının organize edilmesi v.b. konular için harcanacak UPC
BİREYSEL YATIRIMCILAR

Küçük ölçekli yatırımcıların borsada açacakları hesaplar üzerinden yapacakları alımlar ile
gerçekleşir. Alınan UPC ler listelenen borsalar üzerinde açılan cüzdanlarda tutulabileceği gibi
ileride mobil cihazlar ve masaüstü işletim sistemleri için hazırlanacak cüzdanlarda
tutulabilecektir.
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Kurumsal Yatırımcılar
Kurumsal yatırımcıların kendi projeleri veya yatırım amacı ile büyük ölçekli alımlar
yapmalarına imkan vermek için ayrılmış UPC miktarıdır.

KURUCU ORTAKLAR

Unimpeded Coin kurucu ortakları için ayrılmış UPC miktarıdır. Mümkün olduğu kadar
projenin yaygınlaştırılması , tabana yayılması ve maniplasyonun önüne geçmek için kurucu
ortaklara bir dilim ayrılmıştır.

YOL HARİTASI

2018 / AĞUSTOS
Upimpeded Coin Projesinin hayata geçirilmesi için gerekli araştırılmaların yapılması.
UPC lerin üretilmesi için gerekli görüşmelerin yapılması
2018 / EYLÜL
Sosyal Medya hesaplarının açılması
www.unimpeded.com , www.unimpeded.net , www.unimpeded.org alan adlarının alınması.
2018 / EKİM
Öncelikli olarak Türki Koin borsaları ile görüşmeler yapılması.
Sosyal Medya ve web sitesi hesaplarının içerikleri girilerek bitirilmesi

2018 / Kasım
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UPC Cüzdanlarının oluşturulması
Ücretsiz hediye UPC lerin cüzdanlara aktarılması.

2018 / Aralık
3 Aralık Dünya Engelliler gününde basın lansmanı yapılması ve UPC basına ve yatırımcılara
tanıtılması.
En az iki yerli borsa da 3 Aralık günü yer alınması.

2019 / 2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol Liginde 1453 Engelliler Spor Kulübüne ana sponsor
olunması. Kulübün adının Unimpeded Coin 1453 Engelliler Spor Kulübü olarak değiştirilmesi.
Forma sponsorluğu, ve İsim Sponsorluğu
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