Tokenizasyon
Sinerium ticari kurum ve kuruluşlar
başta olmak üzere, firmalara ve şahıslara
kripto para ve dijital çözümler sunuyor.
Ticari faaliyetini sürdüren firmalara
token, NFT ve benzeri kriptolojik ürünler
çıkartarak firmaların faaliyet alanlarını
geliştirmelerini sağlıyor. Profesyonel
ekipleriyle bu süreçleri yönetiyor.

NewFuture

SINERIUM
AMAÇLARI

Dünya üzerinde fonlanmayı bekleyen
büyük fikirler var. Geleceğe yön veren
fikirlere Sinerium ile hayat veriliyor.
Sinerium New Future üzerinden,
herkesin özgürce fikirlerini paylaşıp bu
fikirleri hayata geçirmelerini sağlıyoruz.
Sinerium topluluğu olarak
geliştirilebilecek fikirler özgür ve şeffaf
bir ortamda paylaşılıyor; Fikri hayata
gerçirip projelendirebilmek adına gerekli
koşullar sağlanıyor.
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Nasıl Çalışır ?
Sinerium tarafından son dönem
trendlerine göre geliştirilmiş ve
geliştirilmesinde süreklilik sağlanacak
web ve mobil uygulamaları ile her
kullanıcı tarafından giriş yapılabilen
Sinerium New Future sayesinde,
kullanıcılar hayata geçirdiği
prototiplerini, projelerini ya da hayata
geçirmek istedikleri fikirlerini
paylaşabilir ve paylaşılan fikirler oylama
sistemimizde yatırımcılar tarafından
oylanır. En fazla oy alan fikirler ödül
olarak Sinerium kazanır. Sinerium New
Future sayesinde Sinerium yeni
geleceğe mükemmel bir yatırım
olanağı sunar. Sinerium New Future ile
hem yatırımcı, hem de fikir sahibi yeni
gelecek için birlikte bir Start-Up
başlatmış olurlar.
İşte bu yüzden gelecek Sinerium New
Future’da!
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Start-Up Fikirleri

YARIŞMA SÜREÇLERİ
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Sinerium Plartformu üzerinde herkes kolaylıkla fikirlerini
paylaşabilmektedir ve bu fikirler gerekli incelemenin ardından
Sinerium New Future’da yayınlanmaktadır. Bu sayede fikirler
toplanmaktadır.
Fikir sahipleri dereceye girmek için oy toplayabilirler.
Fikir sahibi fikrini yayınladıktan sonra çevresine de link
paylaşabilir ve oy isteyebilir. Bütün medya platformalarında
gerekli tanıtım çalışmaları Sinerium New Future’a yönlendirerek
yapılacaktır.Bu sayede yarış başlayacaktır.
Oylama sonlandığında dereceye girenlere Sinerium üzerinden,
geleceğe yön verebilmesi için gerekli fon desteği sağlanmış
olacaktır.
Dilerlerse yarışma dışında da beğenilen projelere ve fikirlere
destek alınabilecektir.
Yarışma dışında ki kişiler beğendikleri fikirlere Sinerium Token ile
destek olabilecektir. Sinerium Platform üzerinde Sinerium Token
olarak istenilen fikirlere Sinerium Token gönderilebilinecektir.
Gönderilen her Sinerium Token size bir adet çekiliş bileti
kazandıracaktır.
Aldığınız bu çekiliş bileti ile Sinerium New Future üzerinde her ay
düzenlenen ödüllü çekilişlere katılım hakkı sağlanır. Bu sayede
yatırımcılar geleceğe yön verebilmeye imkan sağlarken, hem de
çekilişe katılarak büyük ödüller kazanabilirler. Fikirler destek
bulup hayata geçtikçe yatırımcılar da büyük kazançlar elde
edecektirler.

Sinerium Projeleri

Sinerium Blokchain Start-Up Merkezleri

Sinerium Exchange: Sinerium yeterli sayıda firmaya token çıkarttığında
kendi Exchange platformunu oluşturacaktır ve lanse edecektir.
Sinerium Wallet: Sinerium projelerine entegre olabilen kriptolojik
cüzdan oluşturacaktır.
Sinerium Akademi:Sinerium Akademi online eğitim alt yapısı kurarak
insanların çalışmalarını ve eğitimlerini paylaşabileceğiniz kriptolojik bir
eğitim platformumuzu oluşturulacaktır.
Sinerium Sosyal Medya: Sinerium kripto para sektörünün temel
ihtiyaçlarını karşılayan, Sinerium Token’i içinde barındıran yenilikçi ve
sadece Sinerium’a özel sosyal medya geliştiriyor.

Start-up sektörü ile Kripto para sektörünü birleştirerek, Sinerium topluluğunu destekleyen
ülkelerde kripto para topluluğuna özel Blockchain Start-Up Merkezleri kuruluyor. Bu
merkezlerde fikirler hayat bulup, dünya üzerinde yenilikçi fikirleri hayata geçirmek isteyen
insanlarla çalışmalar yürütülecektir. Burada büyümeyi bekleyen fikirleri, rahat bir çalışma
ortamı ile beraber dünyayı daha ileriye götürecek çözümler için çalışma ortamı yaratılacaktır.
Start-up fikirleri bu merkezlerde hayat bulacak. Sinerium Blockchain Start-up merkezlerinden
çıkacak olan inovatif girişimleri sinerium token olarak destekleyerek, bu girişimlerin hayat
bulmasına yardımcı bir kripto varlık olacaktır. Sinerium dünya üzerinde büyümeyi bekleyen
büyük fikirlerin yok olmasının mümkün olduğunca önüne geçmeyi hedefliyor.
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Anonim, LTD ve Tüzel Kişilere Ekstra Ürün,
Fon ve Kaynak Yaratmak
Ticari faaliyetlerini sürdüren firmaların ekstra maddi kaynak yaratmaları her firma için
ihtiyaçtır. Bu amaçla ticari faaliyetlerini sürdüren başarılı firmalara ticaretlerine katkıda
bulunacak kriptolojik ürünler, token ve NFT gibi yenilikçi çözümler sunuyoruz. Sinerium Token
bu soruna çözüm üretmek adına kullanacağımız bir dijital varlık olacaktır. Sinerium geliştirici
ekibi olarak bizler firmalarla görüşmeler yaparak; Firmaların kripto para sektörüne yabancı
kalmaması adına yenilikçi fikirler üreterek yeni projeler üretmesine veya devam eden
projelerine yeni maddi kaynak oluşturmasını sağlamış olacağız.

Start-Up Sektörü için Doğrudan Fonlama ve
Çözüm Uygulaması
Birçok yenilikçi fikir hayata geçemeden yok oluyor. Bu fikirlerin hayata geçmemesinin en
büyük sebebi projelere maddi kaynak yaratılamaması ve onlara destek olunmamasıdır. Bizler
Sinerium olarak üzerinde çalıştığımız yeni teknolojilerimizle beraber start-up firmalarına ya da
gelişebilecek fikirlere merkeziyetsiz bir şekilde ek maddi kaynak yaratarak bu fikrlerin
projelendirilip hayata geçmesi için ek kaynak yaratacağız.
Geliştirdiğimiz uygulama ile birlikte start-up şirketleri ve fikir aşamasında olan projeler
uygulamamız bünyesinde sergilenecek. Sergilenen bu projeler arasından, projelere ve fikirlere
destek vermek isteyen insanlar bu projeleri fonlayabileceği gibi, uygulama içerisindeki
sinerium token havuzundan da ödül kazanabilecekler. Bu sayede sinerium platformu
içerisindeki önemli projeler hayata geçirilmiş olacak.
Sinerium hayat bulmayı bekleyen inovasyon projelerine ve yenilikçi fikirlere destek olmak
amacıyla oluşturulmuş bir tokendir. Bu sayede dünya üzerinde faydalı gelişmeye açık fikirlerin
hayat bulmasını sağlayacaktır. Sinerium kripto para sektörü ile Start-up ve finans sektörünü
birbirine bağlayan bir köprü görevi görmektedir.

Sineirum Start-Up Blockchain Merkezleri

PİYASA PROBLEMLERİ & ÇÖZÜMLERİ
Sinerium 2 farklı temel ana soruna doğrudan çözüm üretmek amacıyla
oluşturulmuştur. İlk sorun firmaların ek maddi kaynak yaratma istekleri
ve yenilikçi kriptolojik çözümlerin üretilmesi, ikinci sorun ise Start-up
şirketlerinin yeterli maddi kaynak üretememeleri ve bu nedenle güzel
fikirlerin hayat bulamaması veya bu süreçlerin çok uzun sürmesidir.

Hedeflerimizden birisi de fikir aşamasında olan önemli inovasyon projelerinin hayat bulması
adına Sinerium Start-UP Blockchain Merkezleri kurmayı amaçlıyoruz.
Bu merkezler içerisinde kişiler fikirlerini hayata geçirebileceği bütün kolaylıklara ulaşabilecek.
Bu merkezleri benzetme yapacak olursak, Amerika'nın Silikon Vadisi gibi kripto para
piyasalarının Dijital Silikon Vadisi’ ni, yani Sinerium Start-UP Blockchain Merkezlerini kuracağız.

05

06

SINERIUM TOKEN
Token Arzı
Toplam Arz:

99.000.000 XNR

Toplam Stake Ödülü:

58.000.000 XNR

Cüzdan Stake Ödülü:

3.000.000 XNR

Sinerium Affiliate Ödül Programı:

5.000.000 XNR

Sinerium Geliştirici ekip:

2.000.000 XNR

Sinerium Arge çalışmaları:

2.000.000 XNR

Sinerium Yakım Havuzu:

29.000.000 XNR

Sinerium Yakım Sonrası Kalan:

70.000.000 XNR

Sinerium Stake Sistemi
Toplam 29.000.000 adet sinerium token stake edilebilir, cüzdanlarda yakım havuzlarına gönderilerek stake yapılacaktır.
29.000.000 adet coin stake edilecek ve karşılığında 16 ay boyunca stake eden cüzdanlara toplam 58.000.000 adet ödül
sinerium token dağıtılacak. Stake edilen 29.000.000 adet token ise 16 ay sonra yanacak ve kullanıcılar stake yaparak coin
üreterek bir taraftanda toplam arzın sayısını azaltmış olacaktır.
Stake’lenerek kazanç sağlanılır ve stake’te olan miktar yakım havuzuna gönderilir. Bu sayede 16 ay boyunca ödül
programından Sinerium Token kazanırken ilk stake edilen Sinerium Tokenlar yakım cüzdanında yakılmış olunup dolaşımdan
çıkartılır.
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Cüzdan Stake Ödülü
Sinerium Wallet; güvenlikli dijital wallet cüzdanınızda sinerium token stake yaparak günlük ödül programından pay almaya hak
kazanırsınız.
İlk 6 ay günlük 500 adet sinerium token ödül programında dağıtılır. Sonraki 6 ay günlük 1000 adet Sinerium Token ödül programında
dağıtılır.
Sonraki 6 ay günlük 1500 adet Sinerium Token ödül programında dağıtılır.
Toplam 3 milyon token dağıtıldıktan sonra ödül programı sona erecektir. Buraya stake edilen Sinerium Tokenler stake bitimi sonrasında kilit
açılıp geri alınabileceklerdir.
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Affiliate Ödül Programı
Toplam 5 milyon adet token
Affiliate ödül programı için
ayrılmıştır. 5 Milyon token
affiliate ödül programı
şartlarını yerine getiren
cüzdanlara dağıtılacaktır.
Ödül Programı: %10 Affiliate
ödül programı Geliştirici
Ekip Projenin fikir sahipleri
ve projenin gelişimi için
2.000.000 adet Sinerium
Token ayrıldı.

ARGE
Projenin sürdürülebilirliği
adına arge çalışmaları için
2.000.000 adet Sinerium
Token ayrıldı.
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Yakım Havuzu
Sinerium Token stake ödül programından
faydalanmanız için Sinerium Token yakılması
gerekmektedir. Toplam stake yakım havuzunda
29.000.000 adet Sinerium Token olacaktır.

Toplam Kalan
Bütün ödül programlarında çıkacak olan token
miktarı sonrası kalan Sinerium Token miktarı
70.000.000 adet olacak ve daha üstü
olmayacak. Fakat Sinerium vakfı ve geliştiricileri
olarak coin gelişimi ve destek için her yıl belli
dönemlerde ekstra piyasadan Sinerium Token
yakımları olacaktır.

Otomatik Yakım
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İlerleyen günlerde kontratımız üzerinde ki
otomatik yakım fonksiyonu etkinleştirilecektir.
Her transfer işleminde %0.3 otomatik yakım
cüzdanına gidip yok olacaktır. Bu sayede
toplam arz azaldıkça piyasada ki Sinerium
Token’larının değeri daimi olarak artış
gösterecektir.
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SINERIUM YOL HARİTASI
2021 4.Çeyrek
• Token başlangıcı
• Stake ödül programı başlangıcı
• Global borsaya giriş

2022 1.Yarı
• Firmalarla stratejik ortaklıklar ve kriptolojik ürün
çıkarmaya başlanılması
• Start-Up Destek Platformu Alpha Sürümü
• Sinerium Wallet Beta sürümü

2022 2.Yarı
• Start -Up Projelerinin Fonlanmaya Başlatılması
• Tokenizasyon Çalışmalı Firmalarla Stratejik Ortaklıklar
• Sinerium Token Yeni Stratejik Ortaklık Anlaşmaları
• Sinerium Vakfı ile Birlikte Token Yakımı
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2023 1.Yarı
•
•
•
•
•

Sinerium Exchange platformu Alpha Sürümü
Firmalara Özel Çıkartılacak Çözümler
Tokenların Geliştirilmesi
Start-up Destek Platformunun Beta Sürümü ile Birlikte
Desteklenen Start-Up Projelerinin Gelişimi

2024 1.Yarı

2023 2.Yarı
• Devam Eden Projelerin Düzenlenmesi ve
• Yeni Token ve Ürün Anlaşmaları
• En az 1 Start-Up Projesinin Exit Yapabilecek
Seviyeye Gelmesi
• Sinerium Wallet Full Sürümü
• Sinerium Vakfı ve Ortak Çalışma Yaptığımız Firmaların
Desteği ile Sinerium Token Yakımı

• Yenilikçi Start-Up Fikirlerinin Desteklenmesi
• Start Up Blockchain Merkezleri için Lokasyon Belirleme
ve Görüşme Çalışmalarının Netleştirilmesi.
• Start-Up Destek Platformunun Full Sürümü
• Yeni Ortaklıkların Açıklanması
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2024 2.Yarı
• Güvenlikli Kripto Varlık Cüzdanı Sinerium Wallet
Geliştirme Çalışmaları
• Dönemin İhtiyaçlarını Karşılayacak Yenilikçi Fikirlere
Destek ve Yeni Start-Up’lar.

2025 2.Yarı
•
•
•
•

Sinerium Blockchain Çalışmalarının Başlatılması
Sinerium Arge Merkezleri Kurulum Hazırlık Çalışmalarının Başlatılması
Sinerium Walletin Entegreli Çalışacağı Yeni Teknolojik Ürünler
Sinerium Vakfı ve Ortak Çalışma Yaptığımız Firmaların Desteği ile Sinerium Token Yakımı

2026 1.Yarı
• Sinerium Start Up Blockchain Merkezinin Tamamlanması.
• Sinerium blockchain ile birlikte kendi alt yapı çalışmalarının
başlatılması.
• Sinerium Arge merkezleri ile yeni fikirlerin ve projelerin desteklenmesi
• Sinerium start up platformu full sürüm.
• Yeni firmalarla çözüm ortaklıkları ve tokenleştirme çalışmaları
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2026 2.Yarı
• Sinerium Start-up Blockchain Merkezlerinde
En Az 5 Blockchain
• Start-Up Fikir Faaliyetlerinin Başlaması
• Sinerium Start-Up Platformunda Şimdiye Kadar
En az 15 Projenin Pazarda Etkin Rolü Olması.
• Yeni Firmalarla Çözüm Ortaklıkları
• Tokenleştirme Çalışmaları
• Sinerium Vakfı ve Ortak Çalışma Yaptığımız
Firmaların Desteği ile Sinerium Token Yakımı

2027 2.Yarı
• Sinerium Wallet Entegreli Yeni Projeler Yayınlanması
• Yeni Firmalarla Çözüm Ortaklıkları
• Tokenleştirme Çalışmaları
• Sinerium Vakfı ve Ortak Çalışma Yaptığımız Firmaların Desteği ile
Sinerium Token Yakımı
• Sinerium Vakfı Oturumu ile Yeni Yol Haritasının Belirlenmesi

2027 1.Yarı
• Sinerium Vakfı ve Topluluğu ile Birlikte Dönemin Şartlarına Uygun
Yenilikçi Fikirlerle Çalışma Ortamı.
• Sinerium Start-Up blockchain Merkezleri İçin Yeni Lokasyonlar Belirlemek
• Yeni firmalarla Çözüm Ortaklıkları ve Tokenleştirme Çalışmaları
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