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Aviso de Atualização

Repare que este white aper é um trabalho em progresso e será atualizado com mais detalhes à medida que o tempo 
passa. Devido ao grande interesse maciço no nosso ICO, estamos disponibilizando publicamente este whitepaper  para 
avaliação de investidores. Vamos adicionar mais detalhes sobre a nossa plataforma de anúncios e uso de token numa 
série de atualizações que serão anotadas no nosso site disponível em http://www.Mobilink.io

À medida que adicionamos mais informações, gostaríamos que as partes interessadas saibam que não haverá mudanças 
na nossa oferta principal, estrutura de token, distribuição de token e uso de fundos.

Aviso Legal

Este documento (o "Documento") e as informações disponíveis neste Documento devem ser considerados documentos 
informativos descrevendo os aspectos técnicos e comerciais dos Tokens Mobilink e da ICO, uma breve visão geral da 
Rede Mobilink, bem como informações sobre a Mobilink ("a empresa")

O único propósito deste documento é fornecer ao destinatário informações preliminares sobre a emissão de token para 
ajudar o destinatário a decidir se deseja comprar os tokens emitidos pela empresa e expressar o seu interesse na 
empresa para que a empresa possa determinar as condições finais da emissão do token. Os tokens mencionados neste 
documento terão seus próprios termos e condições particulares, que devem ser lidos e consultados antes de iniciar 
qualquer transação. Um comprador que considere fazer um investimento na emissaõ de Token não deve fazer uma 
decisão de investimento dependendo unicamente deste documento.

Todas as declarações de opinião e todas as projeções, previsões ou declarações relativas às expectativas sobre eventos 
futuros ou o possível desempenho futuro representam a própria avaliação e interpretação da empresa com a 
informação disponível atualmente.

Este documento não se qualifica como um prospecto. Para evitar dúvidas, os tokens não se qualificam como títulos e a 
emissão de tokens não se qualifica como emissão de valores mobiliários em nenhuma jurisdição.

Este Documento não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar os tokens em qualquer 
jurisdição em que tal oferta ou solicitação não seja autorizada ou para qualquer pessoa a quem seja ilegal fazer tal 
oferta ou solicitação. Cada violação de tais restrições pode constituir uma violação das leis aplicáveis desses países. A 
empresa reserva-se ao direito de aprovar cada comprador e reembolsar qualquer compra de tokens se uma questão 
anteriormente desconhecida se tornar aparente.

Os compradores devem realizar a sua própria investigação quanto aos potenciais riscos legais e às consequências fiscais 
relacionadas com a emissão e compra de tokens. Nada neste documento deve ser interpretado como conselhos de 
investimento pela empresa ou qualquer outra pessoa. Se tiver dúvidas quanto à compra dos tokens propostos pela 
empresa e descritos neste documento, deve consultar um consultor financeiro independente ou representante legal 
qualificado para o aconselhar sobre investimentos desta natureza.

Aviso da língua:

Este whitepaper foi concebido, projetado e escrito em língua inglesa. A equipa Mobilink está trabalhando com várias 
entidades para traduzir este documento para outras línguas. Em qualquer caso em que haja informações conflituosas 
entre o documento em língua inglesa e outra língua, o documento em inglês será considerado o mais correto.



Mobilink.io Whitepaper 

5 

Sumário executivo

REDE-MOBILINK revolucionar a indústria de telemóveis com a tecnologia da cadeia de blocos

Poderíamos pensar que estamos cada vez mais avançados na tecnologia do telemóvel e que o custo para o utilizador 
final iria cair. Em vez disso, o contrário está acontecendo, isso é especialmente verdadeiro nos países do primeiro 
mundo. Estamos pagando mais pelos nossos telefones e pagando mais por usá-los devido a um conjunto de empresas 
que controlam o setor de telecomunicações. Não só essas empresas ganham dinheiro com nossas necessidades 
consumistas para substituir os telefones a cada dois anos, mas também ganham dinheiro com taxas de serviço, taxas de 
roaming e taxas de licenciamento que recebem de aplicações como o Facebook, o Viber e o Google. As empresas de 
telecomunicações recebem taxas de licenciamento para permitir que as aplicações sejam executadas no seu telefone. 
Então o Facebook, o Viber e o Google, etc., ganham dinheiro com anúncios móveis que você vê nas suas plataformas e, 
além disso, beneficiam do que aprendem com o seu comportamento de navegação. Todas as receitas geradas por 
telecomunicações e médias sociais vêm de você, o consumidor, porque você paga por serviços, além disso, você 
também está fornecendo acesso a todos os seus contatos, informações pessoais, informações de comportamento de 
compra, etc. ... basicamente, eles tomam todos os recursos e, em troca, você não ganha nada.

REDE-MOBILINK quer mudar tudo isso com a MOEDA-MOBILINK e o cartão MOBILINK-SIM, construído com a tecnologia 
da cadeia de blocos. Chegou a hora de perturbar as indústrias de telecomunicações e publicidade.

O MOBILINK quer desencadear conversas, dados e textos ilimitados para toda a vida, além do potencial para os 
utilizadores do cartão MOBILINK-SIM ganharem uma receita mensal de anúncios, dando a riqueza gerada pelo acesso 
aos dados do consumidor de volta ao consumidor. A nossa missão e objetivo é sermos um dos maiores fornecedores de 
telecomunicações do mundo, a MOBILINK poderá cobrar taxas de licenciamento e criar receitas publicitárias para pagar 
taxas mensais de utilizadores e permitir a participação nos lucros em toda a rede.

A tecnologia move-se a um ritmo incrível. Há vinte anos, quase nenhum de nós poderia imaginar o mundo em que 
vivemos hoje. Mas alguns visionários eventualmente viram o mundo usando a Internet para comprar produtos e 
interagir com outros. Os céticos, no entanto, previram que a Internet era muito complexa, e era para cientistas e geeks.

Um catalisador frequentemente negligenciado no trabalho tecnológico em que vivemos hoje é o smartphone. O  
smartphone mudou tudo: caminhamos com pequenos super-computadores nos nossos bolsos, com acesso a todo o 
conhecimento humano na ponta dos dedos. Podemos reservar férias, fazer chamadas de voz e vídeo gratuitas sobre 
dados, pedir uma pizza, obter uma consulta profissional e tudo o resto.

Avanços tecnológicos desta magnitude vêm de várias maneiras e só surgem mais ou menos a cada década. Se a World 
Wide Web foi a década de 90, a década de 2000 foi moldada pelo smartphone e movendo-se lentamente de uma 
economia da web para uma economia de aplicações. A cadeia de blocos é o próximo disruptor, talvez tão perturbador 
como o smartphone há mais de dez anos - e está no processo de perturbar tudo, desde a segurança alimentar até a 
operação bancária aos sistemas de votação. Com a cadeia de blocos, as organizações ou estão entusiasmadas pelo 
potencial infinito, ou preocupadas com sua participação no mercado. Estamos felizes em estar no antigo campo, 
olhando para frente no incrível potencial desta tecnologia para reformular o nosso mundo.

A Mobilink está disposta a perturbar as indústrias de publicidade e telecomunicações móveis usando a tecnologia da 
cadeia de blocos, permitindo que os consumidores usem seus telefones e percorrem o mundo sem custos, oferecendo 
aos anunciantes a oportunidade de obter um melhor retorno do investimento por seus dólares .
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Estado atual da indústria de telecomunicações

A indústria de telecomunicações vem crescendo consistentemente ao longo da última década enquanto tenta lidar com 
a explosão do uso de dados. Utilizadores nos EUA estão olhando para seus telemóveis mais de 9 bilhões de vezes ao dia. 
A penetração de smartphones está crescendo mais rápido do que nunca, mesmo com os grupos etários mais velhos que 
adotaram a tecnologia lentamente.

No entanto, a necessidade de serviços melhores e mais confiáveis coloca uma enorme pressão sobre as despesas de 
capital, já que a maioria dos processos ainda é realizado manualmente e a criação de novas infra-estruturas é 
extremamente dispendiosa. As tecnologias da cadeia de blocos trazem muitas soluções para a mesa:

Gestão de identidade e detecção de fraude
A detecção de fraude é importante na maioria das indústrias e as telecomunicações globais não são uma exceção. O 
atual custo anual de fraudes na indústria é de US $ 38 bilhões e é a principal prioridade para os fornecedores de 
telecomunicações encontrar soluções confiáveis para estabelecer identidade. A fraude em roaming ocorre porque 
existem ineficiências nos sistemas que interligam os fornecedores. Com a cadeia de blocos, uma simples implantação de 
um contrato inteligente pode ajudar a estabelecer uma relação de confiança entre o utilizador e a rede, validando os 
seus direitos de roaming instantaneamente e garantindo que o fornecedor seja pago.

Redução de custos através da automação
Roaming consiste em usar um temeóvel numa operadora diferente da qual o utilizador está registrado, geralmente num 
país diferente. Uma vez que a identidade do utilizador é confirmada, o roaming passa por um processo de validação 
entre diferentes operadoras, geralmente envolvendo vários terceiros. Com a cadeia de blocos, as operadoras podem 
automatizar e simplificar funções como o roaming, sem envolver múltiplos terceiros para verificar a identidade e validar 
os direitos de roaming. Isso permite que o fornecedor ofereça um serviço mais rápido e confiável ao utilizador, 
reduzindo custos.

Habilitando micro-transações para ativos digitais
Talvez o mais audaz e mais perturbador que a cadeia de blocos pode trazer para o mundo das telecomunicações é 
ajudar a permitir micro-transações para a compra de ativos digitais. A cadeia e as cripto-moedas permitem pagamentos 
de qualquer tamanho quase instantâneos com taxas transacionais muito baixas ou nulas. Isso cortaria outro 
intermediário (bancos e processadores de cartão de crédito), ao mesmo tempo que permite aos utilizadores beneficiar 
de uma economia global para ativos digitais, como videojogos, pontos de recompensa, música e filmes.

Estado atual da publicidade móvel e digital
Digital advertising is a $220 billion global industry with relatively few players. More specifically, mobile advertising is 

controlled by Facebook and Google as they own more than 50% of the market (according to the most conservative 

estimates). This leaves little room for smaller competing advertising firms, and allows the two large players to dictate 

the pricing. 

A cadeia de blocos já começou a interromper o mercado de publicidade, pois ajuda a resolver uma infinidade de 
problemas e abre novas possibilidades ao mesmo tempo. Atualmente, os anunciantes recebem dinheiro daqueles que 
querem anunciar e enviar anúncios para o consumidor final. Esta foi a única opção viável, mas vem com uma série de 
questões que precisam ser resolvidas.
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Simplificando o processo
O processo atual é muito complexo e as empresas nem sempre conseguem o que pagam. Algumas organizações 
começaram a cortar o intermediário para construir diretamente suas próprias bolsas de publicidade.A cadeia 
ajudará a aprimorar este processo, adicionando mais transparência e, eventualmente, eliminando o processo de 
compra de anúncios em conjunto, permitindo que o anunciante pague ao utilizador final diretamente para exibir 
anúncios.

Confiança, Confiança, Confiança
Uma vez que os dados entrem na cadeia de blocos, nunca podem ser alterado, e uma vez que não há uma entidade 
central que controla a cadeia de blocos, a imutabilidade é garantida. A indústria de publicidade está inundade de perfis 
falsos, comentários artificiais, cliques falsos e seguidores falsos no Instagram e no Twitter. A fraude publicitária custará 
à indústria quase US $ 20 bilhões em 2018. Com a cadeia de blocos, as empresas podem-se certificar de que um 
utilizador real está vendo o seu anúncio, e os dados nunca podem ser manipulados por hackers e fraudadores.

Permitir que o utilizador beneficie
Uma vez estabelecida a confiança, a cadeia de blocos pode acabar interrompendo completamente o sistema, 
permitindo ao consumidor verificar sua identidade diretamente ao produto anunciado e definir as suas próprias 
preferências de publicidade. Isso remove completamente a necessidade de um intermediário e permite que o utilizador 
beneficie, seja pago diretamente para exibir anúncios, ou para usar a receita publicitária que eles geram para pagar por 
um serviço.
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Tecnologias da cadeia de blocos para telecomunicações e publicidade

Os anunciantes e os fornecedores de telecomunicações gastam grandes quantidades de dinheiro para estabelecer 
confiança e identificação - geralmente com a ajuda de mais de um terceiro. Os acordos globais de roaming são um 
exemplo desse processo. Com um registro digital distribuído e uma estrutura descentral, a cadeia de blocos pode ajudar 
a eliminar a maioria, senão todos os terceiros.

E, como é irreversível e auditável, a cadeia de blocos oferece aos anunciantes o que eles estão procurando: uma 
maneira simples e econômica de se certificar de que estão interagindo com uma pessoa do outro lado e não um 
programa avançado que crie perfis falsos e obtenha impressões falsas.
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Usando a cadeia de blocos num ambiente de telecomunicações para criar um ID e efetuar a autenticação:

Introdução à Mobilink

A cadeia de blocos está preparada para interromper significativamente as indústrias de telecomunicações e publicidade. 
Conforme discutido acima, muitas tecnologias de cadeia de blocos darão aos utilizadores mais poder, selecionando os 
anúncios que visualizam ou pagando para exibir anúncios como parte de uma economia digital baseada em cripto 
moedas.

Mobilink quer devolver o poder ao consumidor e cortar os intermediários em publicidade e telecomunicações ao 
mesmo tempo. O nosso objetivo é criar uma economia digital de Tokens Mobilink que serão obtidos através da exibição 
de anúncios e, por sua vez, serão usados para pagar por serviços móveis. Os utilizadores globais de telemóveis estão 
atualmente pagando dezenas de bilhões de dólares por mês em taxas de inscrição, enquanto gigantes de publicidade 
como o Google e o Facebook ganham bilhões de dólares, monopolizando o mercado publicitário e controlando que os 
utilizadores vêem nos seus telefones.

Mobilink é já um fornecedor de serviços de telecomunicações com acordos de roaming em mais de 170 países. Temos 
acordos de roaming com os maiores fornecedores de telecomunicações do mundo e testámos o cartão SIM Mobilink 
numa dúzia de países em todo o mundo. Uma vez que a Mobilink trabalha no nível do fornecedor de serviços de 
telecomunicações, poderemos inserir publicidade sem interromper o utilizador ou adicionar qualquer software ao 
smartphone.
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O resultado final? Os nossos utilizadores terão um smartphone que funciona à escala global sem ter que pagar uma 
conta por voz ou dados. Ativado pela cadeia de blocos e a nossa rede global, poderemos gerar receitas de anúncios do 
uso o telemóvel do utilizador e usar esses fundos para pagar a cobertura do telemóvel para os nossos utilizadores. 
Como os nossos utilizadores sempre serão verificados pela

cadeia de blocos e permitem uma interação direta com produtos e serviços anunciados, podemos gerar muito mais 
receita por utilizador.

À medida que nossa plataforma ganha mais utilizadores e parceiros de publicidade, esperamos que nossas receitas de 
publicidade ultrapassem os custos operacionais de nossa rede móvel. À medida que nos tornamos cada vez mais 
lucrativos, compartilharemos os Tokens Mobilink com os nossos utilizadores, criando um token totalmente utilizável e 
uma economia para micro-transações.

Declaração de Missão e Visão

Para criar e operar o primeiro fornecedor de serviços móveis descentralizado que irá perturbar e prosperar no setor de 
telecomunicações atual, oferecendo aos utilizadores serviços globais de voz e dados sem nenhum custo e sem 
fronteiras. Alimentado pela tecnologia da cadeia de blocos, as receitas que a nossa plataforma de publicidade gerará 
pagarão pela nossa rede global. À medida que nossas operações publicitárias crescem, nós compartilharemos receitas 
de publicidade extra com nossos utilizadores através da emissão de Tokens Mobilink diretamente para carteiras dos 
utilizadores.

A nossa visão é revolucionar a forma como as telecomunicações e a publicidade são usadas hoje e ser um catalisador 
para mudanças positivas para os consumidores e prestadores de serviços. Pretendemos conseguir isso, tornando-nos 
num fornecedor de serviços de classe mundial com uma participação de mercado global de seis por cento até meados 
de 2020.

Detalhes principais da oferta

Todo o titular de tokens receberá um cartão SIM que funcionará com qualquer smartphone 
desbloqueado. Usando a tecnologia da cadeia de blocos, a Mobilink poderá enviar anúncios 
segmentados para smartphones de utilizadores, gerando receita de anúncios que pagará por 
serviços de voz e dados para o utilizador. Com a nossa oferta, os utilizadores não receberão contas 
mensais!

Como a Mobilink possui contratos globais de roaming, poderemos oferecer uma conectividade 
verdadeiramente sem margem para nossos titulares de tokens: não há mais dados e taxas de 
roaming de voz para os viajantes! Mais de 170 países suportados!
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Através do uso dos contratos inteligentes e da cadeia de blocos, a Mobilink poderá calcular os 
ganhos diários de cada utilizador e fazer um pagamento diariamente sob a forma de Moedas 
Mobilink (MBX)

O token MBX será um token verdadeiramente utilizável detido por um grande número de 
utilizadores. Os titulares de tokens poderão converter seus Tokens MBX para outras cripto moedas 
em plataformas de negociação públicas ou na aplicação Carteira Mobilink.

Principais características

1. A rede Mobilink possui interconexões com grandes operadoras móveis globais, permitindo que os usuários  do SIM Mobilink
usem serviços de voz e dados sem nenhum custo. Ele funciona com qualquer smartphone desbloqueado (IOS e Android).

2. O plataforma de anúnicos Mobilink enviará anúncios para o seu telefone, permitindo que a Mobilink pague inicialmente
pelos custos de uso da rede e partilhe os proveitos de anúncios num futuro próximo.
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3. A Mobilink irá criar uma aplicação Carteira para Android e IOS.

4. A Aplicação Mobilink terá uma plataforma de negociação de cripto moeda incorporada em que os titulares de token
podem trocar Tones por outras cripto moedas e por dinheiro convencional.

5. A Mobilink também emitirá um cartão pré-pago da Mobilink aos seus titulares MOBILINK-COIN, que será vinculado à
Carteira Mobilink e à aplicação de negociação

Como funciona?
O projeto Mobilink assenta na criação de um ecossistema de serviços que usam e impulsionam a procura do token 
MBX, fornecendo receitas suficientes para que a rede funcione sem custo para o utilizador e, eventualmente, gerando 
receitas suficientes para começar a compartilhar com os titulares de token.

A imagem abaixo ilustra como nossa rede funcionará:
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Rede-Mobilink: Rede global operada fora do Canadá e das Filipinas, responsável pela construção, gestão e operações da 
rede de telecomunicações e também responsável pela construção e gerenciamento da plataforma de publicidade 
Mobilink.

Cartão SIM Mobilink : um cartão SIM fornecido aos detentores de token após o fim da OIM para uso em qualquer 
smartphone padrão (Android e IOS).

Utilizador de Cartão SIM Mobilink: Qualquer utilizador que possua um cartão SIM Mobilink usado num smartphone 
desbloqueado.

Proprietário de Token MBX: Após a conclusão da OIM, este é qualquer utilizador que seja detentor de um token, seja 
através da compra de uma troca ou obtido através da receita de anúncios partilhados através da rede-Mobilink.

Anunciantes: Organizações que desejam anunciar aos seus clientes de maneiras inovadoras, com interações e 
identidade habilitadas pelas tecnologias da cadeia de blocos.

Anúnicos e partilha de receitas

Os utilizadores ganharão tokens MBX com base em anúncios que serão exibidos em aplicações selecionadas através do 
algoritmo complexo da Mobilink que calcula a utilização do utilizador.

À medida que construímos uma plataforma de publicidade habilitada e potenciada pela tecnologia da cadeia de blocos 
planeamos ajudar a resolver muitas armadilhas publicitárias, incluindo contas falsas, seguidores falsos e impressões 
falsas.

A Mobilink se esforçará para gerar tanta receita quanto possível através de acordos de publicidade e para compartilhar 
com os nossos utilizadores. Um exemplo da distribuição de receita é mostrado abaixo:

$100 Receita seriam dividios da seguinte forma :

- $30 Serviços de Telecomunicações

- $20 Custos operacionais

- $15 Parte da Mobilink

- $35 Parte dos utilizadores

Após nossos custos operacionais, manteremos apenas cerca de 30% da receita e partilharemos os 70% restantes com 
nossos utilizadores.

Carteira & Plataforma de negociação

A Rede Mobilink fornecerá aos utilizadores uma aplicação de smartphone para Android e iOS. Com a aplicação de 
intercâmbio, você poderá negociar todas as 50 melhores cripto moedas.
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Os nossos acordos de rede e de roaming

OIM da Moeda Mobilink fez parceria com a rede-Mobilink que opera como OVMV (operador virtual de rede móvel ). 
Em poucas palavras, a rede-Mobilink possui acordos comerciais com fornecedores globais de serviços móveis para 
oferecer serviços de voz e dados aos utilizadores conectados à rede-Mobilink. 

Parceiro mundias da rede-Mobilink incluem a Vodafone, 02, T-Mobile, Tata, Bezeq, Smart, Globe, Orange, Cellcom, 

TIM, Docomo, Airtel, Telia, Relaince NetConnect e mais. 

A rede Mobilink, que é um negócio separado por conta própria, possui mais de 1200 clientes já no modo de teste beta e 
uma Rede de Distribuição Global na maioria das grandes cidades, na América do Norte e na Europa. A Rede-Mobilink 
tem um volume de vendas de mais de 2 milhões de cartões SIM para os próximos 6 meses, através dos seus 
distribuidores estabelecidos mundialmente.    

Vai funcionar no meu país? 
Uma lista detalhada de países suportados está disponível em nosso site e é atualizada quando realizamos 
quaisquer alterações: https://mobilink.io/countries.php  

Portar números 
Os utilizadores do SIM-Mobilink têm a capacidade de portar seus números para nossa rede através do uso de um OVRM 
(operador virtual de rede móvel). Entendemos a importância de manter números para os nossos utilizadores, e esse 
recurso será implementado na nossa rede antes que os cartões SIM sejam enviados. O recurso está atualmente 
programado para junho de 2018, parte da expansão do nosso acordo de interconexão. 

https://mobilink.io/countries.php
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Detalhes da OIM
O Token MBX e baseado em Ethereum (ERC 20) e dará ao detentor o direito a:

 Receber um cartão SIM internacional por cada US $ 300 investidos.
 Receber serviços gratuitos de voz e dados, desde que a rede Mobilink esteja operacional.
 Ser parte do ecossistema de tokens Mobilink e ganhar tokens usando o seu telefone e interagindo com anunciantes.
 Ser capaz de trocar os seus tokens obtidos diretamente em seus telefones por outras cripto moedas e moedas

tradicionais.

Restrições ao investidor

Acreditamos que o projeto Mobilink tem um apelo global e nos permitirá perturbar várias indústrias ao mesmo tempo. 
No entanto, as leis de cripto-moeda e OIM estão mudando diariamente a uma escala global e é quase impossível 
determinar a legalidade do nosso projeto em todas as jurisdições.

A nossa OIM será lançada de 20 de fevereiro a 15 de abril de 2018, e está aberta ao mundo, residentes nos EUA no 
Canadá podem registar-se, mas apenas investir na 2 ª etapa da OIM. Isso pode mudar durante a 1ª Etapa da OIM, e 
informaremos a todos assim que tivermos atualizações da OSC e da SEC.

Nós planeamos lançar nossa 2ª etapa de nossaOIM de 15 de abril a 15 de maio de 2018, na 2ª etapa do nosso 
lançamento da OIM, avisaremos se os residentes nos EUA e do Canadá poderão investir.

Os cartões SIM Mobilink como produto autônomo estarão disponíveis para compra à rede-Mobilink  em todos 
os países do mundo, incluindo cidadãos dos EUA e Canadá a qualquer momento. Registre-se no nosso site para 
obter atualizações. 

Informação do Token

Descrição do Toke: Mobilink

Nome do Token: MBX

Tecnologia: ERC 20

Fornecimento total do Token: 9,000,000,000 (9 Billion)

Preço de Emissão do Token: 0.10 USD

Soft Cap: $20M USD 

Hard Cap: $240M USD 

Website: www.mobilink.io  

Pagamentos aceites: BTC, ETH, XRP, LTC, BCH, DASH

Pagamento mínimo: $300 (USD)

Data de início da OIM: 15 de Março, 2018

Fim da OIM: 15 de Abril, 2018
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Distribuição do Token e Utilizadção de Fundos 

Distribuição do Token

O equipa da Mobilink alocou a distribuição de token de tal forma a que nos permitiria construir uma rede global. Nós 
reservamos 15% dos tokens para a nossa equipa e conselheiros. O resto dos tokens será reservado para detentores de 
token, construindo a rede e a rede reserva. A reserva será usada pela rede para pagar os Tokens Mobilink como parte 
do modelo de distribuição de receitas de anúncios. Os tokens não vendidos na venda pública serão adicionados à rede 
de reserva.

Uso de receitas:
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No caso em que a venda pública da OIM não atinja o "soft-cap", o projeto avançará independentemente do que é 
gerado. Prevê-se que haja mais de 2 milhões de cartões SIM que serão distribuídos por nossos parceiros, distribuidores 
e agentes após o fim da OIM. Os detentores de moedas provavelmente verão o valor do aumento da moeda nas 
plataformas de negociação, uma vez que a atividade com a Moeda Mobilink aumentará através de todos os utlizadores. 

Desenvolvimento de interconexão (32%) 

A Mobilink possui acordos globais de roaming em mais de 170 países. À medida que começamos a oferecer serviços 
globais de voz e dados para potencialmente milhões de utilizadores, gastaremos mais de 30% do nosso orçamento na 
construção de contratos e infra-estrutura mais robustos. Isso, por sua vez, nos permitirá oferecer melhores serviços aos 
utilizadores enquanto reduzimos nossos custos, o que significará mais fundos para patrilhar com os nossos utilizadores. 

Sobrecarga operacional (21%) 

Essa parcela dos recursos será usada para financiar as operações da rede Mobilink em todo o mundo. Esses fundos 
serão utilizados para, mas não limitados a, infra-estrutura de rede móvel, equipa de operações de rede móvel, 
operações de clientes, logística e suporte. 

Infraestrutura de anúncios móveis (21%) 

Como estamos tentando perturbar o setor de publicidade móvel, dedicaremos uma grande parte dos fundos obtidos 
para construir a nossa infraestrutura de anúncios para dispositivos móveis que incluirá: desenvolvimento de aplicações 
de carteira de Android e IOS, plataforma de troca de anúncios para trabalhar com anunciantes externos e a plataforma 
para distribuir tokens da distribuição de receita. 

Integração da plataforma de anúncios (11%) 

Esta é uma parte crítica da Mobilink, pois desempenhará o papel de ligar a nossa infraestrutura de anúncios móveis 
aos smartphones dos nossos utilizadores. A maioria dos fundos será usado para desenvolvimento de aplicações 
personalizadas para  Android e IOS.. 

Reserva, administração, marketing, despesas gerais e legais (15%) 

Esses fundos são colocados de lado para despesas comerciais padrão. 
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ROTEIRO 

A equipa Mobilink já completou um trabalho substancial lançando a venda pública. Ao contrário de outros projetos, nós 
realmente temos um produto de trabalho no espaço das telecomunicações, juntamente com contratos globais de 
roaming com serviços em funcionamento. A OIM permite-nos criar um fundo para construção da rede e completar a 
plataforma de anúncios e aplicações para dispositivos móveis.

Esperamos enviar o primeiro lote de cartões SIM menos de 3 meses após a conclusão da OIM, começando nas nações 
com o maior número de compradores de token. Pretendemos entregar cartões SIM funcionais a todos os utilizadores 
globais dentro de 5 meses após o fechamento da OIM. Os investidores poderão trocar os nossos tokens em transações 
públicas após 30 dias do fim da OIM.
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EQUIPA 

A rede-MOBILINK é fundada em conjunto por duas equipas: uma na região de Toronto, Canadá e outra nas Filipinas. 
Estamos felizes por ter reunido um grupo de pessoas altamente criativas e dedicadas para oferecer um serviço 
inovador e disruptivo.

Rob Solidium:  CEO, Mobilink Network Inc. 

Rob tem 18 anos de experiência na Indústria de Telecomunicações, que inclui VOIP / Fornecedor e Roaming e 
Agregador de sistemas de telecomunicações no tráfego de voz e dados. Rob é um especialista em acordos 
bilaterais e unilaterais de telecomunicações. Atualmente interligado com algumas das maiores operadoras de 
telecomunicações em todo o mundo.

Steven Dennis:  CTO, Estratega Técnico, Pesquisa e Desenvolvimento

Steve é um especialista multidisciplinar em Gestão de Tecnologia, Arquitetura de Software, Engenharia de 

Requisitos, Garantia de Qualidade e Gestão de Projetos. Mais de 10 anos de liderança e experiência de gestão.

Conrado Vasquez:  Gerente de Interconexão de Telecomunicações Ásia-Pacífico

A Conrad está atualmente conectada com a Rede Ásia-Pacífico, tanto para telecomunicações VoIP quanto para 

mercados de integração de sistemas. Consulta as principais empresas estrangeiras e locais para desenvolvimento e 

estratégias de negócios..

Brian Thompson: Gestor Tecnológico, Investidor cripto e analista

Brian é um consultor de TI apaixonado por todas as coisas de tecnologia e cripto moedas. Brian acredita que todo 
mundo deve usar a tecnologia e aproveitar a brecha entre o hiper-técnico e o utilizador comum. Brian começou 
Techmi, LLC, onde ele consulta, pesquisa e ensina tecnologia. Brian é formado em programação de computadores 
e administração de bases de dados.

James Marcus:  VP Estratégia, Empreendedorismo, Sem fios e Telecomunicações

James  é um experiente construtor de empresas, inovadoras e amantes da tecnologia. Com mais de 30 
anos iniciando negócios que sofreram crescimento e rentabilidade constantes. Recentemente focado 
no desenvolvimento e inovação da cripto moeda nas indústrias de comércio global.

Owen Samuelson:  Gestor de Finanças, Integrador de Logística

Owen é um gerente financeiro estratégico e responsável pelo planeamentoi, implementação, gestão e controle de 
todas as atividades financeiras de uma empresa. Tacto de negócios excepcional e capacidade de conduzir 
parcerias, alinhamentos e comunicação em linhas funcionais, comerciais e geográficas
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Nicole Pottinger:  Administração, Gestão de Operações

Nicole tem mais de 10 anos de experiência Construindo, liderando, gerindo e inspirando várias equipas de 

vendas e de administração. Desenvolveu e implementou orçamentos anuais e planos de negócios de longo prazo 

para alcançar a máxima rentabilidade.

Joan Bonifacio:  Desenvolvimento de Software

Joan tem um forte conhecimento e teoria do ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas e técnicas de análise. 

Desenha, desenvolve, implementa e mantém infra-estrutura digital existente e recém-criada..

Kevin Labedesos: Analista TI

Kevin é especialista em redes com conhecimento detalhado de produtos Cisco e plataformas de roteamento. 

Experiente em planear, projetar, construir e implementar sistemas de rede LAN / WAN.

Ernesto M. Barro Jr:  Gestor de telecomunicações, Consultor Sénior

Ernesto tem mais de 30 anos de experiência na Indústria de Telecomunicações, CEO da Event Mobile Telecom, à 
data leva metade da exposição no Negócio de Voz Transportadora, Roaming, SMS e Serviços de Dados, Gestão 
de Destinos de Tráfego / Chamadas sobre Interligação Local e Internacional, liderar e plenar um roteiro para a 
equipa de negócios para aprimorar o negócio atual.

Karlene Wright:  Gestora Segurança de Informação, Sistemas e Bases de Dados

A Karlene tem experiência no desenvolvimento e avaliação de documentação de segurança para sistemas de 
informação e sistemas de controle industrial, em uma organização comercial ou governamental com processos 
detalhados para gerir e controlar riscos de segurança de sistemas de informação.

Jonathan Paulo:  Analista TI

Jonathan tem mais de 10 anos de T.I. Bacharel em Informações e Tecnologia. Experiente em vários ambientes 
diferentes, pré-vendas, pós vendas e suporte administrativo. Além disso, ele está exposto a diferentes 
plataformas de hardware, conhecedor de aplicações de virtualização e outras ferramentas de produção. Ele 
possui vários certificados de TI da HP, Cisco, Microsoft e IBM.

JC Magbiro:  Analista TI

JC desenvolve, testa, instala, configura e soluciona problemas de hardware e software. Identificou e investigou 
riscos usando uma variedade de aplicações e processos. Conhecimento de controles de segurança, conceitos e 
práticas de gestão de segurança, arquitetura de segurança, operações de segurança e modelagem de segurança.
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Assessores
Além da nossa equipaprincipal, a equipa Mobilink está trabalhando com conselheiros para que nosso 
projeto seja um sucesso.

James Tambas:  Consultor, Marketing e Investimento estratégico

James é um empreendedor global com mais de 25 anos de experiência em várias indústrias que vão da internet 
à logística, marketing e publicidade. James construiu equipas dos melhores e mais brilhantes com um olho 
especial para mentes não convencionais. Sua experiência única e o seu conjunto de habilidades o tornam num 
recurso inestimável na negociação global. James também é excepcional em análises de risco não convencionais, 
ajudando equipas e organizações a entender rapidamente as suas necessidades, objetivos, obstáculos e planos 
de ação.

Inbal Vackshi: Consultor, Interconexão internacional de telecomunicaões, CEO BTel

A Inbal tem mais de 14 anos de experiência como operadora e operadora de telecomunicações, com milhares de 

clientes em todo o mundo e fornecendo milhões de minutos internacionais de transmissão de voz e dados 

mensais para operadoras mundiais.

Tareq Rajabi:  Consultor Sénior, Tecnologia e Estratégia

Tareq é um arquiteto de soluções com mais de 15 anos de experiência no setor de TI. Ele ajudou muitas  
grandes empresas a avaliar e selecionar as tecnologias certas para permitir e trazer valor para os seus 
negócios. Tareq também possui mais de 20 certificações técnicas em várias pilhas de tecnologia, 
incluindo redes, tecnologias de servidores, virtualização, armazenamento e serviços em nuvem.

Audrey Nesbitt: Marketing Estratégico

Audrey é uma líder sênior com 20 anos de experiência na direção do gestão e marketing de operações do dia-a-
dia. Treinou equipas grandes com sucesso, executou soluções de marketing multiplataforma, especializando-se 
no desenvolvimento de estratégias B2B e B2C.

Viktor Petrov: CEO Tokenget, Desenvolvimento da cadeia de blocos

Viktor passou os últimos 7 anos estudando o modelo de negócios do freemium em jogos. Ele adora KPIs de 

jogo. Victor também administra uma organização de consultoria da cadeia de blocos.

Daniel Muzskat: Consultor de telecomunições

Gestor sénior de uma das maiores corporações de telecomunicações do mundo, Tata Communications, 

gerencia controladoras de telecomunicações de intercâmbio de médio a grande escala em todo o mundo.
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Kosta Kostic: Advogado corporatipo em capital próprio privado, Seguranças e Negociações

Parceiro e membro do Mercado de Capitais e M & A da McMillan LLP, a prática da Kosta está 
predominantemente focada em questões de finanças corporativas, valores mobiliários e fusões e 
aquisições. O Sr. Kostic possui uma vasta gama de experiências que fornecem conselhos tanto a 
empresas privadas como a empresas públicas no que diz respeito às suas obrigações legais em 
matéria de leis e valores mobiliários.

Charles Chevrette:  National Co-Chair, Capital próprio privado

Charles Chevrette é o parceiro de gestão de escritório da McMillan e pratica o direito comercial. O 
Sr. Chevrette é líder de mercado em capital próprio privado, capital de risco, fusões e aquisições, 
bem como em transações transfronteiriças sofisticadas. Ativo em investimentos relacionados à 
tecnologia e M & A (incluindo TI e telecomunicações) e no setor de serviços financeiros.

Sean Ryer:  Engenheiro de Soluções técnicas de Software, Núvem e Cadeia de Blocos

Evangelista de tecnologia, Parceito Certificado Microsoft e engenheiro de soluções experiente 
com uma história demonstrada de atuação no setor de tecnologia da informação e serviços. 
Apaixonado por soluções em nuvem, tecnologia da cadeia de blocos e segurança de TI.
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Recursos 

OIM

Uma oferta inicial de moedas (OIM) é um meio de crowdfunding centrado em torno da cripto moeda, que pode ser uma 
fonte de capital para as empresas iniciantes. Numa OIM alguma quantidade da cripto moeda crowdfunded é pré-
alocada aos investidores sob a forma de "tokens", numa troca de moeda legal com outra cript moeda como a Bitcoin ou 
Ethereum. Esses tokens tornam-se unidades de moeda funcionais se ou quando o objetivo de financiamento da OIM for 
atingido e o projeto lançado.

OIM fornecem um meio pelo qual as empresas em fase de arranque podem evitar custos pesados de conformidade 
regulamentar e organizações financeiras intermediárias.

Roaming 

Em termos técnicos, roaming refere-se à capacidade de um cliente móvel fazer e receber automaticamente chamadas 
de voz, enviar e receber dados ou aceder a outros serviços, incluindo serviços de dados domésticos, quando viaja fora 
da área de cobertura geográfica da rede doméstica, usando uma rede visitada. Por exemplo: se um assinante viajar 
além da faixa do transmissor da sua companhia de telefone móvel, o seu telemóvel iria automaticamente para o serviço 
de outra empresa de telefone, se disponível.

O processo é suportado pelos processos de telecomunicações de gestão de mobilidade, autenticação, autorização e 
procedimentos de cobrança contabilistica.

OVRM

Um operador virtual de rede móvel  (OVRM) é um fornecedor de serviços de comunicações sem fios que não possui a 
infra-estrutura de rede sem fios sobre a qual fornece serviços aos seus clientes. Um OVRM entra em acordos de 
negócios com um operador de rede móvel para obter acesso em massa a serviços de rede a taxas de atacado e, em 
seguida, define preços de venda independentes.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_network
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