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Digital Shares
WHITEPAPER TÓM TẮT
CÁC VẤN ĐỀ RẮC RỐI
TRONG KỸ THUẬT SỐ

BrikBit Digital Shares là hệ sinh thái dựa trên
blockchain đầu tiên phát triển và quản lý toàn bộ
hoạt động cho ngành bất động sản.

Trong hệ sinh thái BrikBit, tất cả các cổ đông tham
gia vào các dự án bất động sản sẽ có thể sử dụng thế
mạnh của công nghệ blockchain để tự động hóa, loại
bỏ các yếu tố trung gian và làm minh bạch hơn tất
cả các quy trình điển hình và bao hàm trong tất cả
các bước của một doanh nghiệp bất động sản.như là
thu tiền, thiết kế, sáng tạo và quản lý.
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BrikBit sẽ là ứng dụng Bất động sản đầu tiên trên
nền tảng Lisk, cho phép phát triển Dapps với các
sidechains chuyên dụng thông qua ngôn ngữ lập
trình phổ biến nhất, JavaScript.
Nền tảng BrikBit sẽ có blockchain riêng được quản lý
theo chứng nhận đại biểu của giao thức đồng thuận
cổ phần (DPoS), là cơ sở chung của tất cả các ứng
dụng và công cụ cần thiết để quản lý trao đổi giá trị
trong mỗi dự án bất động sản.
Trên nền tảng BrikBit có thể tạo ra các sidechains
của các dự án mới cũng như mua các ứng dụng khác
nhau và tạo ra “avatar” của các tòa nhà. Tất cả các
trao đổi và mua hàng sẽ diễn ra bằng cách sử dụng
BRIK, đồng xu nền tảng của Blockchain chúng tôi.
Mỗi dự án bất động sản sẽ có thể tạo ra blockchain
của riêng mình (như là một sidechain BrikBit) với các
quy tắc và tính năng riêng của nó, khác nhau tùy
theo quốc gia và luật pháp của dự án. Mỗi sidechain
khác nhau sẽ có thể có mã thông báo độc lập của
riêng nó, nó sẽ không được liên kết với bất kỳ hoạt
động nào của BRIK.

Legal
BRIKBIT Sagl
Chiasso, CH

Web
www.brikbit.io
contact@brikbit.io
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Ngành bất động sản được đặc trưng bởi các quỹ không thanh khoản, do khó
hiểu và xác định các quy tắc bắt buộc cần được áp dụng trong các hoạt động
khác nhau và khối lượng đầu tư đáng kể liên quan đến tất cả các đối thủ
chính. Hơn nữa, rào cản lớn cần phải được khắc phục khi bước vào ngành bất
động sản để tạo ra lợi nhuận.

217 NGHÌN TỈ USD ƯỚC TÍNH

17 CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP

GIÁ TRỊ CỦA

TRONG CÁC

Một cơ hội hấp dẫn để đổi mới Chia sẻ kỹ thuật số BrikBit
nhằm mục đích triển khai hệ sinh thái “blockchain based” để
điều chỉnh sự phát triển và quản lý giá trị và dữ liệu trong toàn
bộ chu kỳ của một quá trình phát triển bất động sản.

HỆ THỐNG NỔI BẬT TRONG
KHẢ NĂNG TỐI ƯU QUY
TRÌNH GIAO DỊCH GIÁ TRỊ
GIỮA NGƯỜI CHƠI (TIẾT KIỆM
TÀI NGUYÊN TÀI CHÍNH)

XÁC ĐỊNH TÀI SẢN THÊM
HIỆU QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ LẠI
GIÁ TRỊ

QUÁ TRÌNH XÁC MINH VÀ
ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ CUỐI CÙNG
CỦA VIỆC

BrikBit mạng xã hội chuyên nghiệp bước đầu tiên của dự án
BrikBit là phát triển và quảng bá nhận thức về công nghệ
blockchain cho cộng đồng bất động sản.
Mạng xã hội chuyên nghiệp BrikBit là một hình vuông ảo và điểm gặp gỡ
cho toàn bộ cộng đồng bất động sản để di chuyển các bước đầu tiên vào thế
giới blockchain bất động sản. Mạng xã hội chuyên nghiệp BrikBit là một dịch
vụ mạng xã hội hướng kinh doanh hoạt động thông qua WebApp cho phép
các thành viên (nhà đầu tư, nhà khai thác, nhà thiết kế, chủ sở hữu, vv) tạo hồ
sơ và “kết nối” với nhau trong mạng xã hội trực tuyến.

MẠNG XÃ HỘI CHUYÊN NGHIỆP BRIKBIT MUỐN TRỞ THÀNH
ĐÍCH ĐẾN TRỰC TUYẾN CHO MỌI NGƯỜI ĐỂ PHÁT TRIỂN, TÌM
KIẾM VÀ TẠO CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN BAO GỒM CÔNG NGHỆ
BLOCKCHAIN.
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REDA BRIK sẽ là đồng tiền tiện ích sẽ cho phép truy cập vào các dịch vụ trong
tương lai của BrikBit Digital Shares Platform. BRIKs sẽ là cần thiết và sẽ được
sử dụng và chi tiêu để có được quyền truy cập vào nền tảng này, cũng như
để thực hiện REDA, REDApps và các hợp đồng thông minh chuyên dụng.

Hệ sinh thái: Lisk Blockchain, BrikBit Blockchain, REDA
Cấu trúc của BrikBit Digital Shares được hình thành hợp nhất với sự an toàn
và vững chắc của một blockchain hiện có và thử nghiệm với tính linh hoạt,
khả năng mở rộng và khả năng thực hiện các ứng dụng của một blockchain
nội địa.
Lisk sẽ là blockchain tham chiếu chính và BrikBit sẽ là một sidechain liên
kết, nơi toàn bộ nền tảng BrikBit Digital Shares sẽ được phát triển.
Các “đối tượng kỹ thuật số” đại diện cho những phát triển bất động sản được
tạo ra bởi nền tảng BrikBit được gọi là REDA- Bất động sản kỹ thuật số tài
sản.

REDA

REDA

REDA

BRIKBIT
BLOCKCHAIN

LISK
BLOCKCHAIN
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ĐẠI DIỆN GIAO DIỆN GIỮA CÁC VẤN ĐỀ BLOCKCHAIN VÀ
BẤT ĐỘNG SẢN XÂY DỰNG.

+
CHÚNG TÔI CÓ THỂ DỄ DÀNG NÓI RẰNG REDA CÓ THỂ
ĐƯỢC MIÊU TẢ BẰNG “AVATAR” CỦA TÒA NHÀ
Nền tảng BrikBit Digital Shares sẽ cho phép tạo ra REDA, đại diện duy nhất
của một dự án bất động sản.
Mỗi dự án REDA sẽ có một Token REDA chuyên dụng và không thể chuyển
nhượng
Việc tạo ra một tài sản kỹ thuật số bất động sản (REDA), đại diện cho giá trị
và các tính năng chính của các thuộc tính, có thể tạo ra các cơ chế mở trong
quản lý mới và làm tăng cơ hội cụ thể cho tất cả mọi người chơi trong lĩnh
vực này.

RE-DApps đại diện cho “lõi” của nền tảng và sẽ đảm bảo việc quản lý thông
tin liên quan đến các quy trình bất động sản, tạo khung để xác định giá trị
được biểu thị của REDA

REDA

+

DAPPS
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INFRASTRUCTURE
DPoS Platform
1ST REAL ESTATE PLATFORM ON LISK

DPOS
211 DELEGATES
COIN NAME: “BRIK

REWARDS
211 DELEGATES

37 BLOCKS

Every day approximately
7854 blocks are forged by
211 delegates

Each forging delegate signs
approximately 37 blocks per
day getting a reward

8 BRIKS FOR EVERY FORGED BLOCK
(FOR THE FIRST YEAR)

APPROX. 297 BRIK PER DAY
APPROX. 8934 BRIK PER MONTH
APPROX. 108698 BRIK PER YEAR

Network Fees
REGISTRATION
FEE OF A DELEGATE

VOTING FEE
OF A DELEGATE

FEE TO CREATE
A SECOND SEED

100 BRIK

1 BRIK

5 BRIK

FEE TO CREATE
A REDAPP

FEE TO REGISTER A
MULTI-SIGNATURE GROUP

based on dynamic
fees

based on dynamic
fees
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ICO CONTRIBUTION
The process of contribution during the phase of ICO will be supported by
the ICO Engine of Eidoo: www.icoengine.net
Token Name:
Token Type:
Private Sale:
ICO:
Softcap:
Target:
Hardcap:
Max Token Supply:

BRIK
ERC20
May - September
October - November
3,000 ETH
15,000 ETH
24,000 ETH
100 Million BRIK

TOKEN DISTRIBUTION
100 Million Tokens total supply.
75 Million Tokens to contribution.
25 Million Tokens will be managed by BrikBit team as shown below:
25.000.000 BRIK to Team & Bounty

8%
75%

- Founder and seed wallet
- Advisors & Team Bootstrap
- Marketing Bounty
- Community Expansion
- Technical Bounty

8 Million BRIK - 8%
3 Million BRIK - 3%
5 Million BRIK - 5%
3 Million BRIK - 3%
6 Million BRIK - 6%

6%
3%
5%
3%

75 Million Brik to ICO contribution

FUND ALLOCATION
Please refer to the following points for the ICO funds distribution.

15%
5%

- Admin & Legal Advisory
- Marketing & Community
- Development
- IT structure
- Team

20%
20%

40%

15%
20%
40%
5%
20%

Funds from ICO generated by 75.000.000 Briks
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ROADMAP

Q2 - 2018
Private Sale

Q1 - 2018
BrikBit Digital Shares
Company Foundation

Q3 - 2018
Alpha version
of BrikBit Social
Professional Network

Q4 - 2018
ROADSHOW
ICO

Q2 - 2019
Set Up Test
Blockchain
DPOS
Q3 - 2019
Main net blockchain
BrikBit - Swap token
ERC20 to BRIK (DPoS)

Q3 - 2020
Alpha version of
BrikBit trading
platform

Q4 - 2019
Kick off BrikBit platform
REDA main sidechain

2025

1st REDA
City Project

Q4 - 2020
1st REDA
Pilot project Construction

2016

Start developing
Idea, Project draft
of Brik Shares

Q4 - 2018
Beta version of
BrikBit
Social
Professional
Network

Q1 - 2019
First REDA test
Kickoff 1st Pilot
RE project

Q3 - 2020
1st REDA Pilot project Architectural design

WWW.BRIKBIT.IO
CONTACT@BRIKBIT.IO
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