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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρακάτω ανακοίνωση προσεκτικά πριν συνεχίσετε με την ανάγνωση του
παρακάτω Whitepaper , που εχει εκδωθεί απο την BITRACE Investments LTD, η οποία λειτουργεί υπο τους νόμους
του Ηνωμένου Βασιλείου (εφεξής „Διανομέας“). Αυτή η ειδοποίηση ισχύει για ολα τα άτομα που διαβάζουν αυτο το
έγγραφο. Να σημειωθεἰ οτι το υπάρχον έγγραφο μπορείνα υποστεί αλλαγές στο μέλλον.
ΤΤο Whitepaper δεν αποτελεί σχέση μεταξύ εσάς (εφεξής „εσείς“ = “κάτοχος“ και του διανομέα. Η απόκτηση των
νομισμάτων BITRACE είναι δυνατή μόνο εφόσον αποδεχτείτε τους όρους της πώλησης νομισμάτων (εφεξής „ΟΠ“)
Η απόκτηση κρυπτογραφικών νομισμάτων BITRACE δεν παρουσιάζει καμία δυνατότητα ανταλλαγής με άλλα
κρυπτονομίσματα για καμία μορφή κοινών μετοχών μεταξύ του διανομέα και ο κάτοχος των κρυπτογραφικών
νομισμάτων δεν δικαιούται καμία εγγυυμενη μορφή του μερίσματος. Κάτοχοι των κρυπτονομισμάτων είναι
δικαιούχοι μόνο συγκεκριμένων δικαιωμάτων, τα όποια αναφέρονται στους ΟΠ.
Τα κρυπτονομίσματα BITRACE δεν προορίζονται να αποτελούν τίτλους σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Το παρόν
έγγραφο δεν αποτελεί προσπέκτους η διαφημιστικό έγγραφο οποιουδήποτε είδους και δεν έχει σκοπό να
προσφέρει κάποιο μέρισμα η κάποια παράκληση για επενδύσεις σε καμία δικαιοδοσία.
Το παρόν έγγραφο έχει ως σκοπό μόνο την πληροφόρηση. Τα περιεχόμενα του παρόντος έγγραφου δεν
αποτελούν μέρος κάποιου προμόσιον. Για αυτό το λόγο κανένα από τα περιεχόμενα του παρόντος έγγραφου
δεν αποτελούν πρόσκληση η παρακίνηση προς οποιοδήποτε είδος επενδυτικής δραστηριότητας.
Υποψήφιοι αγοραστές του κρυπτονομίσματος BITRACE πρέπει να σκεφτούν προσεκτικά και να αναλογιστούν
όλα τα ρίσκα και τις αβεβαιότητες που είναι συνδεδεμένες με τα κρυπτονομίσματα, την BITRACE Investments
LTD, τις επιχειρήσεις τους και το BITRACE ICO. Παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με όλες τις πληροφορίες που
παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο, τα ρίσκα και τους ΟΠ πριν συνεχίσετε και κάνετε κάποια αγορά νομισμάτων.
Βεβαιωθείτε ότι είστε ενήμεροι για όλα τα ρίσκα τα όποια μπορούν να υπάρξουν πριν αγοράσετε κάποιο
κρυπτονόμισμα BITRACE. H δήλωση κινδύνου περιγράφει όλες τις λεπτομέρειες για τα ρίσκα, όποια μπορούν
να υπάρξουν. Συνιστούμε να αναζητήσετε ανεξάρτητη οικονομική συμβουλευση πριν προχωρήσετε σε
οποιαδήποτε επιχειρηματική προσπάθεια.
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ΔΗΛΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Καμία ελεγκτική αρχή δεν έχει εξετάσει και εγκρίνει καμία απο τις πληροφορίες που αναγράφονται στο
παρόν έγγραφο. Καμία τέτοια πράξη δεν έχει περαστεί η θα περαστεί κάτω απο νόμους, ρυθμιστικές
απαιτήσεις ή κανόνες οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. Η δημοσίευση, διανομή η διάδοση του παρακάτω
εγγράφου δεν σημαίνει ότι οι ισχύοντες νόμοι, ρυθμιστικές απαιτήσεις ή κανόνες έχουν εφαρμοστεί.
Στο μέγιστο όριο που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, απαιτήσεις και κανόνες, η BITRACE
Investments LTD και οι συνεργάτες της, καθώς και οι αντίστοιχοι υπάλληλοι και ατζέντες, οι όποιοι
έχουν σχέση με την ιστοσελίδα και τα νομίσματα BITRACE, δεν κρίνονται υπεύθυνοι για ζημίες
οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανωμένων άμεσων και έμμεσων ζημιών (π. χ. χαμένες απολαβές,
απώλειες εσόδων η κάποια απώλεια τρίτου προσώπου προβλεπόμενη η μη, ανταλλακτικές απώλειες
η ζημία από τη χρήση της ιστοσελίδας και των νομισμάτων BITRACE)
Για την αποφυγή αμφιβολιών, ο Διανομέας δηλώνει ανοιχτά ότι ολόκληρη και οποιαδήποτε ευθύνη,
η οποία προέρχεται άμεσα η έμμεσα απο (i) εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε πληροφορία μέσα σε αυτό το
έγγραφο ,(ii) οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη ή ανακρίβεια στις πληροφορίες , (iii) οποιοδήποτε λάθος
έρχεται ως απόρροια των παραπάνω ή (iv) χρήση ή αγορά των προιόντων διαθέσιμων στην ιστοσελίδα.
Επιβεβαιώνετε και συμφωνείτε οτι δεν αγοράζετε νομίσματα BITRACE για επενδυτικούς, κερδοσκοπικούς ή
άλλους λόγους, ή για άμεση μεταπὠληση ή για οικονομικό όφελος.
Κάποιες από τις αναφορές στο παρόν έγγραφο εμπεριέχουν δηλώσεις που κοιτούν στο μέλλον και αντανακλούν
τις παρούσες απόψεις του Διανομέα με σεβασμό στην εκτέλεση του χάρτη πορείας, στην οικονομική εκτέλεση,
τη στρατιγικη και τα μελλοντικά πλάνα, καθώς και με σεβασμό στους τομείς και στις βιομηχανίες όπου
λειτουργεί ο Διανομέας. Δηλώσεις, όπως θέλει, μπορεί, αναμένει, συνεχίζει, περιμένει κλπ είναι εκφράσεις, οι
όποιες βλέπουν στο μέλλον. Όλες αυτές οι εκφράσεις αναφέρονται σε θέματα που εμπεριέχουν ρίσκο και
αβεβαιότητα. Συνεπώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του
Διανομέα και να διαφέρουν αρκετά από τις προαναφέντες δηλώσεις. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες
αναφέρονται στην παρακάτω σελίδα με τα ρίσκα, η όποια θα πρέπει να αναγνωσθεί πολύ προσεκτικά.
Οποιεσδήποτε αναφορές του παρόντος εγγράφου απλά αναφέρουν τις επιθυμίες του Διανομέα με σεβασμό
προς το μέλλον και είναι υποκείμενες σε αυτά τα ρίσκα, τις αβεβαιότητες και τις υποθέσεις σχετικά με τα
αποτελέσματα, τις ενέργειες και τη στρατηγική του Διανομέα. Αυτές οι αναφορές μιλούν μόνο για τα γεγονότα
έως την έκδοση του παρακάτω εγγράφου. Πιθανοί αγοραστές των νομισμάτων BITRACE θα πρέπει να σκεφτούν
συγκεκριμενα και προσεκτικα ολους τους παραγοντες που αναγνωριζει αυτο το εγγραφο και τα αντιστοιχα ρισκα
πριν προβούν στην απόφαση αγοράς. Καμία δήλωση σε αυτό το έγγραφο δεν έχει σκοπό να είναι μια πρόβλεψη
κέρδους και καμία δήλωσή δεν πρέπει να σημαίνει ότι τα έσοδα του Διανομέα θα είναι τα προβλεπόμενα για τα
επόμενα χρόνια, όπως αναγράφεται στο παρόν έγγραφο.
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ
Κάτοικοι, πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας των ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να αγοράσουν νομίσματα
BITRACE στην ΙCO (Initial Coin Offering= Αρχική Πρόσφορα Νομισμάτων) όπως αναφέρεται στο παρόν
έγγραφο.
Ο ίδιος κανονισμός ισχύει για τους κάτοικους της Σιγκαπουρης και του Καναδά.
Συμμέτοχη στην Αρχική Πρόσφορα Νομισμάτων BITRACE:
• Οι πολίτες ή οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου θα περιοριστούν σε σε αυτοπιστοποιημένους,
εκλεπτυσμένους επισκέπτες.
• Οι πολίτες ή οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ θα περιοριστούν μόνο σε επαγγελματίες επισκέπτες.
Το παρόν έγγραφο, οποιοδήποτε μέρος του, όπως ακόμη και οποιοδήποτε αντίγραφο δεν πρέπει να
μεταφερθεί σε καμία χώρα όπου η διανομή ή η διάδοση του είναι απαγορευμένη η περιορισμένη.
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I.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
1. Για την BITRACE Investments LTD

Η BITRACE INVESTMENTS LTD είναι μια βρετανική εταιρεία επενδύσεων με έδρα το Λονδίνο,
Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ειναι επίσης μέλος του KJ Holdings Crop.
Η εταιρείiα ειναι στη διαδικασιία υλοποίησης του πρότζεκτ Tunisia Racing F1 City , το οποίο έχει ως
σκοπό το χτίσιμο μιας ολοκληρωμένης κτιριακής αθλητικές σύνθεσης, συμπεριλαμβανομένης και μιας
πίστας Φόρμουλα 1 περιβαλλόμενη από πρωτοκλασάτα ξενοδοχεία και μονάδες ψυχαγωγίας
(Συνολική έκταση: 300 εκτάρια) στο Χαμμαμετ της Τυνησίας
Η BITRACE INVESTMENTS LTD έχει καταφέρει να έρθει σε συμφωνία με την BDSwiss Holding PLC, έτσι
ώστε να επιτρέψει στους επενδυτές της (Αγοραστές BITRACE) να εμπορευτοὐν μετοχές, δείκτες,
FOREX, καθώς και διάφορα αλλά εμπορεύματα και κρυπτονομἰσματα στην παρακάτω σελίδα https:
//www. bdswiss. com χρησιμοποιώντας νομίσματα BITRACE
Η BITRACE INVESTMENTS LTD έχει επιτύχει να συμφωνήσει με την Margarete’s Beauty στο Τορόντο
https: //margaretlasertoronto. ca να αρχίσουν μια παγκόσμια καμπάνια και ένα μἀρκετινγκ των
σαλονιών ομορφιάς Labelle & LaBeau, έτσι ώστε να επιτρέψουν στους επενδυτές τους (Aγοραστες
BITRACE) να αγοράζουν τα προιοντα του παραπάνω σαλονιού ομορφιάς χρησιμοποι.ώντας το
κρυπτονόμισμα BITRACE.
Η BITRACE INVESTEMENTS LTD έχει σκοπό να κάνει κάποιες καινούργιες αποκτήσεις, λ. χ. κάποιους
ταξιδιωτικά πρακτορεία, κάποια τουριστικά θέρετρα και να εισάγει την πληρωμή μέσω
κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας το BITRACE στην Τυνησία, σε ορισμένες χώρες της βορείου
Αφρικής (κράτη Μαγκρεμπ) καθώς και στη νότια Ευρώπη.

a) Το πρότζεκτ της BITRACE Investments LTD
i.

Tunisia Racing F1 City:
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 Περιγραφή του πρότζεκτ
Αυτό το πρότζεκτ αποτελείται απο το χτίσιμο μιας ενσωματωμένης, αθλητικής , κτηριακής μονάδας , η
οποία θα περιέχει μια πίστα Φόρμουλα 1 περιτριγυρισμένη απο πρωτοκλασάτα ξενοδοχεία και
μονάδες ψυχαγωγίας. Συγκεκριμένα:
o 1 Πλήρως εξοπλισμένη πίστα Φόρμουλα 1
o 1 Πίστα Καρτ
o 1 Μουσείο
o 1 Διεθνές Εκθεσιακό κέντρο
o 4 Μεγάλα γήπεδα τένις
o 1 Γήπεδο Γκολφ
o 1 Γήπεδο Ποδοσφαίρου
o 2 5άστερα ξενοδοχεία
o 1 7άστερο ξενοδοχείο
o 8 Διεθνή εστιατόρια με διαφορετικές κουζίνες
o Παραλίες με beach club
o 1 Techno-park
o 4 Μεγάλα Σάλε
o 60 Βίλες δίπλα στη θάλασσα
o 240 Δίδυμες βίλες με θέα τον κόλπο
o 600 Διαμερίσματα δίπλα στην παραλία με θέα τον κόλπο και/τα βουνά
o 1 Μεγάλο διεθνές καζίνο
o 1 Μεγάλο εμπορικό κέντρο
o 25000 θέσεις πάρκινγκ
o Πράσινες ζώνες και κήπους
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Παράρτημα 3

 Το πρόβλημα της αγορας
Υπάρχει μια παγκόσμια έλλειψη πιστών παγκοσμίως και κυρίως στην Ευρώπη, λόγω της αλλοίωσης των
ήδη υπαρχόντων πιστών. Επιπλέον, οι πιστές που προορίζονται για τη βιομηχανία πρέπει να βρίσκονται
στο νότο, έτσι ώστε να είναι να μπορούν να βρίσκονται σε λειτουργία για μια μέγιστη χρονική περίοδο
μέσα στο χρόνο.
Η διαθεσιμότητα μιας πίστας μηχανών είναι πιθανόν να δώσει μεγαλύτερη πλευστότητα στην
οικονομία και να ωθήσει τη χώρα με την εδραίωση μιας βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας χάριν στην
νέα έννοια του αθλήματος, τόσοι εύκρατοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο να ερχόντουσαν να
παρακολουθήσουν η να πάρουν μέρος σε ένα Γκραν Πρι Φόρμουλα 1. Αυτό το γεγονός στέκεται σαν μια
πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Τυνησία και τις αρμόδιες αρχές εξέλιξης να γίνουν μέρος των ατόμων
που περνούν μεγάλες αποφάσεις και να διαφημίσουν τις μεγάλες οικονομικές δυνατότητες της χώρας.
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Προβλήματα της Φόρμουλα 1 στον κόσμο:
1 - Υψηλά τέλη φιλοξενίας:
Το μέλλον του βρετανικού Γκραν Πρι στο ημερολόγιο της Φόρμουλα 1 είναι σε σοβαρές αμφιβολίες αφού οι
ιδιόκτητες της Silverstone ενεργοποίησαν έναν όρο διακοπής στο συμβόλαιό τους.
Ο Όμιλος Βρετανών Οδηγών Αγώνων (ΟΒΟΑ) είναι οι ιδιοκτήτες της πίστας της επαρχίας Νορμθάμπτον και
εξέφρασαν την επιθυμία του να υποχωρήσουν από την ισχύουσα συμφωνία σε 2 χρόνια, όποτε τους δίνεται
και η δυνατότητα για κάτι τέτοιο.
Αυτή η απόφαση σημαίνει ότι το βρετανικό Γκραν Πρι έρχεται αντιμέτωπο με μεγάλες αλλαγές και δεν θα
λαμβάνει πλέον χώρα στο Silverstone εκτός αν υπογραφεί καινούργια συμφωνία με τους καινούργιους
Αμερικάνους ιδιόκτητες Liberty Media.
Τα νέα έρχονται μόλις λίγες μέρες πριν η πίστα της Φ1 επιστρέψει στο Silverstone για τον αγώνα αυτού του
Σαββατοκύριακου, όπου ο Λουίς Χάμιλτον θέλει να σφραγίσει συνεχόμενες νίκες, αφού βρέθηκε πρώτος
στο βάθρο και πέρσι.
Είναι το τα τέλη φιλοξενίας που αυξάνονται κατά 5 τοις εκατο κάθε χρόνο. Από τις 12 εκατομμύρια λίρες το
2010, ο χρόνος τον οποίο ξεκίνησε η καινούργια μακροχρόνια συμφωνία, στις 16 εκατομμύρια λίρες φέτος
και στις 25 εκατομ, το 2026. Αυτό έχει στοιχήσει πολύ στην Silverstone.
Η Liberty Media έχει αρχίσει μια σειρά συζητήσεων με τον ΟΒΟΑ και την Silverstone και ενώ η Silverstone
θέλει να συνεχίσει τη σχέση της με την Φ1, δεν είναι διατεθιμένη να το κάνει με κόστος την οικονομική της
καταστροφή.
"Αυτή η απόφαση δεν πάρθηκε επειδή δεν είναι οικονομικά εφικτό για μας να διεξάγουμε το Βρετανικό
Γκραν Πρι υπό τους όρους του τρέχοντος συμβολαἰου“ δήλωσε ο πρόεδρός του ΟΒΟΑ Τζον Γκραντ.
" Είχαμε απώλειες του ύψους των 2. 8 εκ. το 2015 και 4. 8 εκ. το 2016, και αναμένουμε κάτι αντίστοιχο και
φέτος. “

2 - Καμία συμμετοχή της κυβἐρνησης στην επιπληρωμή των τελών διεξαγωγής
15 από τους 19 αγώνες της τελευταίας σαιζόν χρηματοδοτήθηκαν απο τις αντίστοιχες κυβερνήσεις των
χωρών όπου διεξήχθησαν, περίπου 600.5 εκατομμύρια δολλἀρια επενδύθηκαν από τις κυβερνήσεις στο να
φιλοξενήσουν οι χώρες τους αγὠνες Φόρμουλα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η τοπική κυβέρνηση είναι ο
κύριος υποστηρικτής και πληρώνει κάποια τελη για να φιλοξενήσουν αυτούς τους αγώνες.
Ωστόσο η πίστα της επαρχίας Νορθάμπτον δεν έχει καμία υποστήριξη απο την κυβέρνησή της σε αντίθεση
με πολλές άλλες πίστες στο ημερολόγιο της Φ1.

3 - Έσοδα μόνο απο τις πωλήσεις εισητηρίων Γκραν Πρι Φ1.
Τα άμεσα έσοδα για τους διοργανωτές αγώνων είναι περιορισμένα μόνο στις πωλήσεις εισητηριων, ενώ
τα χρήματα που μαζεύονται από την μετάδοση και την εμπορευματοποίηση, τις υπηρεσίες των πελατών ή
την προώθηση πάνε κατευθείαν στις τσέπες των ιδιόκτητων της Φ1. Τα άμεσα έσοδα πέρσι στο Μπακού
ήταν μόνο 2. 6 εκατομμύρια από τις πωλήσεις 25 χιλιάδων εισητηρίων. Με λίγα λόγια σχεδόν τίποτα σε
σχέση με τα έξοδα διοργάνωσης

BITRACE Whitepaper
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 Λύσεις για το πρόβλημα της αγοράς:
1 - Λύση για τα υψηλά τέλη φιλοξενίας της Φ1:
Διαπραγμάτευση των τελών διεξαγωγής με το Γκρουπ της Φ1:
Η διαπραγμάτευση για τα τέλη φιλοξενειας με το Φ1 Γκρουπ είναι απαραίτητη, έτσι ώστε η τιμή να μην
ξεπερνά τα 15 εκ. USD και να μπορέσουμε να εισάγουμε την Φ1 στην αφρικανική Ήπειρο και
συγκεκριμένα στην περιοχή του Μαγκρέμπ.
Το Μονακό δεν πληρώνει καθόλου τέλη, η Ιταλία πληρώνει 7 εκ. και ο Καναδάς πληρώνει 18 εκ.

2-Λύσεις για την μη συμμετοχή της κυβέρνησης στην πληρωμή των τελών
φιλοξενίας.
Συμμετοχή της κυβέρνησης της Τυνησίας με την έκταση (300 εκτάρια) και το κόστος
υποδομών.

3 - Λύσεις για τα έσοδα που προέρχονται μόνο απο την πώληση εισητηρίων
Γκραν Πρι .
Σχεδιάζουμε να ενσωματώσουμε την πίστα της Φ1 σε ένα αθλητικό σύμπλεγμα που θα διοργανώνει
πολλαπλούς διαγωνισμούς κάθε χρόνο και θα εισάγουμε προιόντα στην F1 City (ξενοδοχεία, καζίνο,
εμπορικά κέντρα..) σε συνδυασμό με την πώληση βιλών και διαμερισμάτων.

BITRACE Whitepaper
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 Ευκαιρίες αγοράς

Τα παρακάτω χαρακτηριστικἀ κάνουν την Τυνησἰα ιδανικό μερος για την φιλοξενία μεγάλων διεθνών
events:
• Βρίσκεται κατά μέσο όρο 3 ώρες μακριά απο τις ευρωπαικές πρωτεύουσες και αυτό είναι ένα μεγάλο
κίνητρο.
• Διαθέτει ενα ειδικευμένο προσωπικό με απίστευτη ικανότητα μαθουν γρήγορα καινούργιες
τεχνολογίες και να αναζητήσουν νέες καινοτόμες ιδέες
• Στην Τυνησία, το εργατικό δυναμικό, τα ακατέργαστα υλικά και το χαμηλό κόστος του Τυνησιακού
διναρίου είναι παράγοντες, οι οποίοι θα κάνουν σίγουρη την οικοδόμηση μιας πίστας Φόρμουλα 1
με κόστος 145 εκ. δολλάρια

Μέρη της πίστας
Πίστα (συνιθεσμένη τεχνολογία Φ1)
Κτήριο πιτ &Paddock Club
Ειδικά ηλεκτρονικά
Πράχωμα και προστατευτικό σκυρόδεμα
Κύρια εξέδρα
Κτήριο ομάδας
Ιατρικό κέντρο
Κέντρο ΜΜΕ

BITRACE Whitepaper

Κόστος πίστας Φ1 Κόστος πίστας Φ1
Αγγλία
Τυνησία
$ 75 m
$ 50 m
$ 30 m
$ 50 m
$ 30 m
$ 15 m
$5m
$ 15 m
$ 270 m

$ 35 m
$ 30 m
$ 18 m
$ 35 m
$ 18 m
$3m
$2m
$4m
$ 145 m
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 Αγορά και ανταγωνισμός:
Γιατί τόσες πολλές χώρες θέλουν να φιλοξενήσουν ενα Γκραν Πρι Φ1?
Οι ανεπτυγμένες χώρες οι οποίες φιλοξενούν την Φ1 κερδίζουν τεράστιο χρηματικά πόσα μέσω χιλιάδων
θεατών που παρακολουθούν στην περιοχή όπου γίνεται ο αγώνας. Βάζει αυτές τις χώρες στον παγκόσμιο
αθλητικό χάρτη και με 500 εκατομμύρια θεατές, η Φ1 είναι μια από τις καλύτερες πλατφόρμες για να
προωθήσει κανείς τουρισμό. Η 3ημερη μετάδοση προωθείται από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και από
μια πληθώρα νέων και δημοσιεύσεων καθολη την διάρκεια προετοιμασίας. Η μακροπρόθεσμη επιρροή του
στον τουρισμό ωστόσο είναι δύσκολο να εκτιμιθεί. Είναι πολύ πιο εύκολο να υπολογίσουμε τις άμεσες
επιπτώσεις στον τουρισμό κατά τη διάρκεια του Γκραν Πρι.
Για παράδειγμα σύμφωνα με τη μελέτη “Major Event Trust Fund Gain from the 2013 Formula One United
States Grand Prix” (Don Hoyte, 2013), τα οικονομικά οφέλη στην πολιτεία του Τέξας ήταν περίπου 355
εκατομμύρια. Αυτό εμπεριέχει και τα ξενοδοχεία, τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, φαγητά, αναψυκτικά, ποτά,
διασκέδαση έξω από την Φ1, το κόστος ταξιδιού, το κόστος για την παρουσίαση του event, εταιρείες,
σπόνσορες και όσα ξόδεψαν οι ομάδες και τα τέλη από τις πωλήσεις εισητηρίων
Δεν υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες για το περσινό Γκραν Πρι στο Μπακού, ωστόσο αν αναλογιστεί κανείς το
γεγονός ότι πωλήθηκαν μόνο 25, 0000 εισητήρια και περισσότερα από τα μισά αγοράστηκαν από
Αζερμπαιτζανούς πολίτες (σε σύγκριση με τους 114, 512 ανθρώπους που πήγαν στο Τέξας, εκ των οποίων
67% ήρθαν έξω από την πολιτεία) η επιρροή πρέπει να ήταν μάλλον περιορισμένη.
Η ίδια κατάσταση αναμένεται και τον επόμενο χρόνο, η πληρότητα των ξενοδοχείων στο Μπακού (και των
χόστελ και λοιπών διαμερισμάτων) μπορεί να υπολογιστεί από μια απλή ματιά στο booking. com, και είναι
σημαντικά υψηλότερη το σαββατοκύριακο του Γκραν Πρι (72%), πολύ μεγαλύτερη από την προηγούμενη
εβδομάδα (40%) ή την επόμενη (48%). Την ίδια στιγμή κάποια ξενοδοχεία αυξάνουν τις τιμές τους, πολλές
φορές και κατά 5 φορές.
Επιπρόσθετη βραχυπρόθεσμη επιρροή στην οικονομία μπορεί να διαμορφωθεί δημιουργώντας θέσεις
εργασίας για δουλειά στον τομέα της οικοδόμησης, της επικοινωνίας η της οργάνωσης. Χωρίς την
κατάλληλη ανάλυση είναι δύσκολο να μιλήσουμε για το κέρδος του event στο Μπακού. Ακόμα λιγότερα
είναι γνωστά για την πιθανή μακροπρόθεσμη επιρροή του Γκραν Πρι 2017 στο Αζερμπαιτζάν στον τουρισμό
και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Ένας από τους μεγαλύτερους ευεγετουμενους είναι οι ΗΠΑ, οι όποιες επέστρεψαν στον χάρτη της Φ1 μετά
από έναν χωρισμό 5 χρόνων. Ο εναρκτήριος αγώνας στο Circuit of the Americas (COTA) στο Όστιν του Τέξας
προσέλκυσε 117, 429 θεατές δίνοντας του την δεύτερη μεγαλύτερη παρουσία θεατών μετά το Βρετανικό
Γκραν Πρι.
Η Smith Travel Research ανέφερε ότι κατά την 5ημερη περίοδο, η όποια τέλειωσε την Κυριακή 18
Νοέμβριου, όποτε και ο αγώνας πραγματοποιήθηκε, τα ξενοδοχεία στην περιοχή του Όστιν εισέπραξαν 32
εκατομμύρια δολλἀρια, κάτι που είναι 3 φορές μεγαλύτερο ποσό από το αντίστοιχο την ίδια περίοδο πέρσι.
Η πληρότητα των ξενοδοχείων στο κέντρο του Όστιν την βραδιά πριν από τον αγώνα ήταν στο 97, 8 % με
τους πελάτες να πληρώνουν 300, 44 $ κατά μέσο όρο. Σε σύγκριση, την κοντινότερη Κυριακή τον
προηγούμενο χρόνο ο αντίστοιχος μέσος ορός βρισκόταν στα 114, 40 $. Παρόλο που τα πόσα έπεσαν στα
266, 16$ την ήμερα του αγώνα, παραμένει πολύ υψηλότερο από τα αντίστοιχα 86, 2$ που επιτεύχθηκαν
τον προηγούμενο χρόνο.
Ακόμα και οι εισπράξεις σε ποτά αυξηθήξαν καθώς οι πωλήσεις τον Νοέμβριο του 2012 ήταν 23 τοις εκατό
υψηλότερες από τον ίδιο μήνα του προηγούμενο χρόνου. Η COTA πούλησε περισσότερη μπύρα, κρασί και
ανάμεικτα ποτά τον Νοέμβριο του 2012 από οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση στο Τέξας και εισέπραξε 2, 8
εκατομμύρια $ μόνο από αυτό.
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Ημερολόγιο Γκραν Πρι Φόρμουλα 1 (2017 – 2018)
2017 Grand Prix
26 Μαρτίου, Μελβούρνη (Australia GP)
9 Απριλίου, Σανγκἀι (China GP)
16 Απριλίου, Σακίρ (Bahreïn GP)
30 Απριλίου, Σότσι (Russia GP)
14 Μαίου, Βαρκελώνη (Spain GP)
28 Μαίου, Μόντε Κάρλο (Monaco GP)
11 Ιουνίου, Μοντρεάλ(GP Canada)
9 Ιουλίου, Σπίλμπεργκ (Austria GP)
16 Ιουλίου, Σίλβερστοουν (UK)
30 Ιουλίου, Βουδαπέστη (Hungary GP)
27 Αυγούστου, Spa-Francorchamps (Belgium GP)
3 Σεπτεμβρίου, Μόντσα (Italy GP)
17 Σεπτεμβρίου, Σιγκαπούρη (Singapore GP)
8 Οκτωβρίου, Σουζούκα (Japan GP)
22 Οκτωβρίου, Όστιν (US GP)
29 Οκτωβρίου, Μεξικό (Mexico GP)
12 Νοεμβρίου, Σάο Πάολο (GP du Brésil)
26 Νοεμβρίου, Yas marina (Abu Dhabi GP)
25 Ιουνίου, Μπακού (Azerbaïdjan, Europe GP)
1 Οκτωβρίου, Σεπάνγκ (Malaysia GP)
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2018 Grand Prix
Australia Grand Prix (Μελβούρνη)
China Grand Prix (Σανγκάι)*
Bahreïn Grand Prix (Σακίρ)
Russia Grand Prix (Σότσι)
Spain Grand Prix (Βαρκελώνη)
Monaco Grand Prix (Μόντε Κάρλο)
Canada Grand Prix (Μοντρεάλ)
Austria Grand Prix (Σπίλμπεργκ)
Great Britain Grand Prix (Σίλβερστοουν)
Hungary Grand Prix (Βουδαπέστη)
Belgium Grand Prix (Spa-Francorchamps)
Italy Grand Prix (Μόντσα)
Singapore Grand Prix (Marina Bay)*
Japan Grand Prix du (Σουζούκα)
US Grand Prix (Όστιν)
Mexico Grand Prix (Πόλη του Μεξικού)
Grand Prix du Brésil (Ιντερλάγκος)
Abu Dhabi Grand Prix (Yas Marina)
Azerbaïdjan Grand Prix (Μπακού)
Germany Grand Prix (Χόκενχαιμ)
France Grand Prix (Paul Ricard)
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Τιμές εισητηρίων Φ1 ανἀ τον κόσμο:

Παρουσίες στην ημέρα αγώνα Φόρμουλα 1
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ii. BITRACE Τουρισμός και ταξίδι:
Η BITRACE investments LTD σκοπεύει να αποκτήσει ενα διεθνές ταξιδιωτικό πρακτορείο και κάποια
ξενοδοχειακά θέρετρα και να εισάγει την πληρωμή με BITRACE στην Τυνησία, το Μαρόκο και την Ισπανία,
έτσι ώστε να επιτρέψει στους κατόχους του BITRACE να:
• Νοικιάσουν αυτοκίνητα σε συγκεκριμένες μεσογειακές χώρες χρησιμοποιώντας BITRACE
• Αγοράσoυν αεροπορικά εισητηρια απο συγκεκριμένα τουριστικά γραφεία για συγκεκριμένους
προορισμούς χρησιμοποιώντας BITRACE
• Αγοράσουν πακετα διακοπών χρησιμοποιώντας BITRACE
• Αγοράσουν Timeshare στα ξενεδοχειακἀ μας θἐρετρα χρησιμοποιώντας BITRACE

b) Κοινοπραξίες της BITRACE Investments LTD
Labelle & LeBeau Beauty
Η LaBelle & LeBeau είναι μια ιδέα που αναπτύχθηκε απο την Margarete’s Beauty στο Τορόντο του Καναδἀ ,
η οποία προωθείται και εμπορεύεται από την BITRACE Investments Ltd.

c) Συναιτερισμοί της BITRACE Investments LTD
BDSwiss LTD
Η BDSwiss είναι ένας απο τους μεγαλύτερους οικονομικούς θεσμούς της Ευρώπης και ειδικεύεται στο
εμπόριο δυαδικών επιλογών και στα Forex / CFDs .
Έχουμε γΊνει η πρώτη επιλογή πολλών εμπόρων, καθώς διαθέτουμε μια πληθώρα εμπορικών υπηρεσιών
και υποστηρίζουμε όλους μας τους πελάτες.
Είναι πολιτική μας να διαθέτουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και λογισμικό στους πελάτες μας. Είναι
αποστολή μας να διαθέσουμε μια πλατφόρμα συναλλαγών και επίκαιρες πληροφορίες που θα επιτρέπουν
στους πελάτες, είτε αρχάριους είτε προχωρημένους να εμπορεύονται με σιγουριά και ασφάλεια. Αυτό έχει
κάνει την BDSwiss αξιόπιστη σε εμπόρους από όλον τον κόσμο.
https://www.bdswiss.com/about/

2. Όραμα: Το BITRACE θα αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του πρότζεκτ μας και θα οδηγήσει σε μια
νέα εποχή δημιουργικότητας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

3. Στόχος: Να φέρουμε το BITRACE στις γύρω μεσογειακές χωρες, έτσι ώστε να επωφεληθούν και
αυτές απο αυτή την καινοτομία.

4. Στρατηγική: Το BITRACE με την στρατηγική ανάπτυξής του θα εισἀγει μια καινοτομία στο χώρο της
αγοράς των κρυπτονομισμάτων μέσω της πλατφόρμας του, που όχι μόνο θα φέρει επανάσταση στον τρόπο
που γίνονται χρηματοδοτήσεις και παρέχονται υπηρεσίες στα πλαίσια του πρότζεκτ Tunisia Formula One
racing, αλλά θα δώσει πρόσβαση σε συναλλαγές και υπηρεσίες σε όσους θελήσουν να ασχοληθούν.
Το σχέδιο μας προς την επιτυχία είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος, όπου όλα τα προιόντα και οι
υπηρεσίες στα πλαίσια του πρότζεκτ είναι προσιτά από την πλατφόρμα του BITRACE.
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2. ICO Calendar and Bonus
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3. Διανομή νομίσματος:

4. Πλατφόρμα συναλλαγών
Μέσα στο έτος 2018, θα φροντίσουμε να εισάγουμε το νόμισμα BRF σε όλα τα μεγάλα διεθνή συνέδρια
εμπορίου του κόσμου. Τον Μάρτιο του 2018 αυτή η πληροφορία θα ανανεωθεί και να ανακοινωθεί σε ολα
τα κανάλια.
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5. Συχνές ερωτήσεις για την πώληση νομισμάτων
Ποιά είναι η BITRACE Investments LTD?
Η BITRACE INVESTMENTS LTD είναι μια βρετανική εταιρεία επενδύσεων με έδρα το Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, η
οποία είναι επίσης μέλος του KJ Holdings Crop.
Η εταιρεία είναι στη διαδικασια υλοποίησης του πρότζεκτ Tunisia Racing F1 City, το οποίο έχει ως σκοπό το
χτίσιμο μιας ολοκληρωμένης κτηριακής αθλητικής σύνθεσης, συμπεριλαμβανομένης και μιας πίστας
Φόρμουλα 1 περιβαλλόμενη από πρωτοκλασάτα ξενοδοχεία και μονάδες ψυχαγωγιας (Συνολική έκταση: 300
εκτάρια) στο Χαμμαμέτ της Τυνησίας.
Η BITRACE INVESTMENTS LTD έχει καταφέρει να έρθει σε συμφωνία με την BDSwiss Holding PLC, έτσι ώστε να
επιτρέψει στους επενδυτές της (Αγοραστές BITRACE) να εμπορευτούν μετοχές, δείκτες, FOREX, καθώς και
διάφορα άλλα εμπορεύματα και κρυπτονομίσματα στην παρακάτω σελίδα
https: //www. bdswiss. com χρησιμοποιώντας νομίσματα BITRACE.
Η BITRACE INVESTMENTS LTD έχει επιτύχει να συμφωνήσει με την Margarete’s Beauty στο Τορόντο
https: //margaretlasertoronto. ca να αρχίσουν μια παγκόσμια καμπάνια και ένα μάρκετινγκ των σαλονιών
ομορφιάς Labelle & LaBeau, έτσι ώστε να επιτρέψουν στους επενδυτές τους (Aγοραστές BITRACE) να αγοράζουν
τα προιόντα του παραπάνω σαλονιού ομορφιάς χρησιμοποιώντας το κρυπτονόμισμα BITRACE.
Η BITRACE INVESTEMENTS LTD έχει σκοπό να κάνει κάποιες καινούργιες αποκτήσεις, λ. χ. κάποιους ταξιδιωτικά
πρακτορεία, κάποια τουριστικά θέρετρα και να εισάγει την πληρωμή μέσω κρυπτονομισματών
χρησιμοποιώντας το BITRACE στην Τυνησία, σε ορισμένες χώρες της βορείου Αφρικής (κράτη Μαγκρέμπ) καθώς
και στη νότια Ευρώπη.

Τι ειναι τα νομισματα BITRACE?
Η BITRACE INVESTMENTS LTD σχεδιάζει να κάνει τα νομίσματα BITRACE (BRF) χρήσιμα και αποδεκτά
ανάμεσα στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με αυτήν (όπου το γκρουπ επενδύει άμεσα) και ανάμεσα
στους συνεργάτες της ανά τον κόσμο

Τι είναι το Tunisia Racing F1 City?
Το Tunisia Racing F1 προβλέπει το χτίσιμο μιας ενσωματωμένης, αθλητικής, κτηριακής μονάδας, η οποία
θα περιέχει μια πίστα Φόρμουλα 1 περιτριγυρισμένη από πρωτοκλασάτα ξενοδοχεία και μονάδες
ψυχαγωγίας.(Συνολική έκταση: 300 εκτάρια) στο Χαμαμέτ της Τυνησίας:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 Πλήρως εξοπλισμένη πίστα Φόρμουλα 1
1 Πίστα Καρτ
1 Μουσείο
1 Διεθνές εκθεσιακό κέντρο
4 Μεγάλα γήπεδα τένις
1 Γήπεδο Γκολφ
1 Γέπεδο ποδοσφαίρου
2 5άστερα ξενοδοχεία
1 7άστερο ξενοδοχείο
8 Διεθνή εστιατόρια με διαφορετικές κουζίνες
Παραλίες με beach clubs
1 Techno-park
4 Μεγάλα Σαλέ
60 Βίλες δίπλα στη θάλασσα
240 Δίδυμες βίλες με θέα τον κόλπο
600 Διαμερίσματα με θέα την παραλία ή / και τα βουνά
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o
o
o
o

1 Μεγάλο διεθνές καζίνο
1 Μεγάλο εμπορικό κέντρο
25000 θέσεις πάρκινγκ
Πράσινες ζώνες και κήπους

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. παράρτημα 3

Ποιά είναι η BDSwiss?
Η BDSwiss ένα από τους μεγαλύτερους οικονομικούς θεσμούς της Ευρώπης και ειδικεύεται στο εμπόριο
δυαδικών επιλογών και Forex / CFDs. Έχουμε γίνει η πρώτη επιλογή πολλών εμπόρων, καθώς διαθέτουμε
μια πληθώρα εμπορικών υπηρεσιών και υποστηρίζουμε όλους μας τους πελάτες.
Είναι πολίτικη μας να διαθέτουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και λογισμικό στους πελάτες μας. Είναι
αποστόλη μας να διαθέσουμε μια πλατφόρμα συναλλαγών και επίκαιρες πληροφορίες που θα
επιτρέπουν στους πελάτες, είτε αρχάριους είτε προχωρημένους να εμπορευτούν με σιγουριά και
ασφάλεια. Αυτό έχει κάνει την BDSwiss αξιόπιστη σε εμπόρους από όλον τον κόσμο
https://www.bdswiss.com/about/

Τι είναι η LaBelle & LeBeau Beauty?
Η LaBelle & LeBeau είναι μια ιδέα που αναπτύχθηκε από την Margarete’s Beauty στο Τορόντο του Καναδά ,
η οποία προωθείται και εμπορεύεται απο την BITRACE Investments Ltd.

Τι είναι το πρόγραμμα τουρισμός και ταξίδι?
Η BITRACE investments LTD σκοπεύει να αποκτήσει ενα διεθνές ταξιδιωτικό πρακτορείο και κάποια
ξενοδοχειακά θέρετρα και να εισάγει την πληρωμή με BITRACE στην Τυνησία, το Μαρόκο και την Ισπανία, έτσι
ώστε να επιτρέψει στους κατόχους του BITRACE να:
• Νοικιάσουν αυτοκίνητα σε συγκεκριμένες μεσογειακές χώρες χρησιμοποιώντας BITRACE (Μάιος 2018)
• Αγοράσoυν αεροπορικά εισητήρια από συγκεκριμένα τουριστικά γραφεία για συγκεκριμένους προορισμούς
χρησιμοποιώντας BITRACE (Μάιος 2018)
• Αγοράσουν πακέτα διακοπών χρησιμοποιώντας BITRACE (Ιούνιος 2018)
• Αγοράσουν Timeshare στα ξενεδοχειακά μας θέρετρα χρησιμοποιώντας BITRACE. (Ιούλιος 2018)

Ποιά πλεονεκτήματα έχουν οι κάτοχοι των νομισμάτων BITRACE?
-

Να αρχισουν να εμπορευονται στην πλατφορμα CFDs BDSwiss με το BITRACE (Απριλιος 2018).
Να νοικιασουν αυτοκινητα σε συγκεκριμενες μεσογειακες χωρες με το BITRACE (Ιουνιος 2018).
Να κλεισουν εισητηρια απο τα ταξ. μας πρακτορεια για καποιους προορισμους με το BITRACE (Ιουνιος 2018).
Να αγορασουν πακετα διακοπων με το BITRACE (Ιουνιος 2018).
Να αγορασουν Timeshare για ξενοδοχειακα μας θερετρα με το BITRACE (Ιουλιος 2018).
Να αγορασουν προιοντα στα σαλονια ομορφιας LaBelle & LeBeau με το BITRACE (Mαιος 2019).
Να αγορασουν προιοντα και υπηρεσιες στο Tunisia Racing F1 City με το BITRACE (Ιανουαριος 2021).
Επιστροφη των επενδυσεων απο τις υπηρεσιες, καθως το 20% του καθαρου κερδους θα μοιραστει
στους κατοχους των νομισματων BITRACE (Ιανουριος 2022)
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Γιατί θα αυξηθεί η χρηματιστηριακή αξία του BITRACE?
Μετά το τέλος του ICO, η ομἀδα management θα σιγουρέψει οτι:
- Θα αυξηθεί η χρήση του BITRACE σε πολλές χώρες.
- Θα δωθεί το 10 % των συνολικών χρημάτων για επενδύσεις στην προώθηση και στο μάρκετινγκ του
BITRACE παγκοσμίως και να εισάγει το νόμισμα σε περισσότερες απο 20 αγορές μέχρι το τέλος του 2018.
-

Θα δωθεί το 10 % του καθαρού κέρδους Tunisia Racing F1 City για να γινει επανεπένδυση στην
προώθηση και στο μάρκετινγκ του BITRACE παγκοσμίως.

Ποιά είναι η συνολική προμήθεια των νομισμάτων BITRACE?
Η συνολική προμήθεια BITRACE είναι 1,000,000,000 BRF.

Που και πως μπορώ να αγοράσω τα νομίσματα BITRACE?
Αγοράζετε νομίσματα BRF από τα BRF ICO και Crowdsale.
Δεν θα δημιουργηθούν επιπλέον νομέσματα μετα το ICO.
Μετά το ICO μπορείτε να αγοράσετε BITRACE μέσω τον κατόχων BRF σε
ανταλλακτικές αγορές.

Ποιά συναλλάγματα θα είναι αποδεκτά στο BITRACE Crowdsale?
BTC, ETH, BCH.

Υπάρχει κάποιο όριο στο πόσα νομίσματα BITRACE μπορεί να αγοράσει
ένας ιδιώτης?
Όχι, μπορεΊτε να αγοράσετε όσα νομίσματα θέλετε ανάλογα με την διαθεσιμότητα την
προκειμένη στιγμή.

Υπάρχει κάποιο ελάχιστο όριο στο πόσα νομίσματα BITRACE πρέπει να
αγοράσω?

Το ελάχιστο ποσό κατά τη διάρκεια των πωλήσεων είναι μόνο 100 νομίσματα BRF.

Μπορών να επενδύσω στο πρότζεκτ αν είμαι απο τις ΗΠΑ, τον
Καναδά, την Κίνα ή την Νότιο Κορέα ?

Μόνο συγκεκριμένοι επενδυτές από αυτές τις χώρες θα είναι αποδεκτοί στο να
λάβουν μέρος στην πώληση νομισμάτων.

Είναι το νόμισμα BRF ERC20?
Ναι, είναι.

Πόσα νομίσματα BRF θα δημιουργηθούν και πόσα θα πουληθούν ?
Η συνολικη προμηθεια BITRACE ειναι 1,000,000,000 BRF και 650,000,000 ειναι κλεισμενα για το crowdsale.

Πότε θα ξέρω την διεύθυνση συμβολαίου του Crowdsale ?
Η διεύθυνση συμβολαίου θα ανακοινωθεί σε αυτή τη σελίδα κατά τη διάρκεια του Crowdsale.
Επισήμανση: Παρακαλούμε να σημειώσετε οτι δεν θα μοιραστούμε την διεύθυνση συμβολαίου του
Crowdsale σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τσατ η κανάλι.
Παρακαλούμε ελέγξτε την διεύθυνση μόνο εδω : www.bitrace-token.com
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Που θα είναι συναλλάξιμο το νόμισμά σας?
Σκοπεύουμε να σχεδιάσουμε συναλλαγές κατά τη διάρκεια της πώλησης νομισμάτων.Αυτή η
πληροφορία θα ανανεωθεί και θα ανακοινωθεί στα κανάλια μας.
Μέσα στο 2018, θα κάνουμε σίγουρη την εισαγωγή των νομισμάτων BRF σε όλες τις μεγάλες διεθνείς
συναλλακτικές υπηρεσίες.

Τι θα γίνει αν όλα τα νομίσματα πωληθούν στην προπώληση πριν τις 25 Ιαν 2018?
Αν και τα 220,000,000 νομίσματα πωληθούν στις 4 εβδομάδες προπωλήσεις θα προχωρήσουμε απευθείας στο
ICO.

Θα πάρω τα νομίσματα μου αφού ολοκληρωθούν οι συναλλαγές?
Ναι, μόλις επιλαγεί η συναλλαγή σας, κριθεί έγκυρη και μπει σε ενα μπλοκ, τότε μπορεί να μπει στο
blockchain. Αυτο σημαίνει οτι ήταν επιτυχής και μπορείτε να εισπράξετε μετά το τἐλος του ICO.

Τι θα συμβεί αν δεν καταφέρετε να συλλέξετε το απαιτούμενο soft cap?
Όλα τα χρήματα θα επιστραφούν στους επενδυτές τους.

Σχεδιάζετε και άλλες εκδόσεις?
Οχι. Επιπλέον εκδόσεις θα οδηγήσουν σε διάλυση των υπαρχόντων μεριδίων και θα δημιουργούσε
πολλά ανεπιθύμητα ρίσκα.

Που μπορώ να απευθυνθώ για παραπάνω βοήθεια ή ερωτήσεις?



Email στο: info@bitracetoken.com
Συζήτηση : www.bitrace-token.com
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III.

Πλεονεκτηματα των κατοχων νομισματων
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Συνοπτικές πληροφορίες

IV.
1.

Σὐνοψη

KJ Holdings Corp
Διεύθυνση: 96 Temple green Dr NE, T1Y4T9 Calgary Alberta, Canada
Αρ. μητρώου: 2020100463
Σελίδα: www.Kj-holdings.ca
Mail: info@Kj-holdings.ca

BITRACE INVESTMENTS LTD
Διεύθυνση: 71-75 Shelton Street Covent Garden ,WC2H 9JQ London , United Kingdom
Αρ. μητρώου: 11106857
Σελίδα: www.bitrace-token.com
Mail: info@bitracetoken.com

KJ Holdings Tunisia SARL
Διεύθυνση: Avenue des Nations Unies, 8050 Hammamet, Tunisia
Αρ. μητρώου: B07171042017
Σελίδα: www.Kj-holdings.ca
Mail: info@Kj-holdings.ca

Tunisia Racing F1 City SA
Διεύθυνση: Avenue des Nations Unies, 8050 Hammamet, Tunisia
Αρ.μητρώου: B0769932015
Σελίδα: www.Kj-holdings.ca
Mail: RacingCity@Kj-holdings.ca
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2. Ομἀδα Μanagement
BITRACE Investment LTD:
Ο Khaled Akid είναι ένας έμπειρος Entrepreneur που έχει πάνω απο 25 χρόνια
εμπειρία στον τομέα της Τεχνολογίας, των Οικονομικών και της Διοίκησης
επιχειρήσεων.
Αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος της KJ HOLDINGS CORP, πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου της PM&E Inc.(OTC: PMEA) και της SEILON Inc.(OTC:
SEIL) και πρόεδρος της KJ Holdings Corp στο Calgary.

Πρόεδρος & CEO

Έχει αναλλάβει πολλές θέσεις στη διοίκηση στον τομέα των πωλήσεων και του
μάνατζμεντ σε εταιρείες τεχνολογίες και επικοινωνιών στην Ευρώπη και στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως πρόεδρος της Amitelo AG στην Ζυρίχη
της Ελβετίας, ως Executive VP της GNT Global Network Telephone
Φρανκφούρτη της Γερμανίας στην και ως διοικητής πωλήσεων στην CATEL
Telecom AG στην Φρανκφούρτη.
Έχει υπάρξει ιδρυτής αρκετών Start-up εταιριών σε όλη την Ευρώπη, την
Αφρική, τη Μέση Ανατολή, μερικές εκ των οποίων είναι: η GlobalNET Beirut, η
MIDNET Beirut, η SUN Telecom GmbH Frankfurt, η SUNTEL Casablanca, η
Amitelo AG Zurich, και η Yatinoo στη Βοστώνη.
Έχει καταφέρει να τοποθετήσει αρκετές από τις εταιρείες του σε μεγάλα
χρηματιστήρια, όπως το OTC Market, το OTCBB και στο Χτηματιστήριο της
Φρανκφούρτης.
Έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στο ρεκόρ ετήσιας ανάπτυξης για την GNT με
πωλήσεις 5 εκατομμυρίων που εξελίχθηκαν σε κέρδη πάνω από 57
εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 2 χρόνια.
Ο Khaled Akid πέρασε 7 χρόνια με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και την
αντίστοιχη μονάδα τους στην Ευρώπη, όπου επέτυχε στην απόκτηση $30
εκατομμυρίων USD στο Augsburg της Γερμανίας.
Ο Khaled Akid σπούδασε στο ISG Institut Superieur de Gestion στην Τύνιδα της
Τυνησίας και στο U. S. Army Defense Management College στο Fort Lee, New
Jersey και στο U. S. Air Force University of Technology στο Ohio.
Μίλα άπταιστα Αραβικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά και λίγα Ισπανικά.

Ο Καναδός υπήκοος – είναι ένας entrepreneurial Businessman, ο οποίος κατέχει
μια εμπειρία 18 χρόνων στο Management εγχωρίων & διεθνών επιχειρήσεων.
Έχει καταφέρει το να δώθει μια ευκαιρία στις κοινότητες First Nations στην
Βόρεια Αμερική μια ευκαιρία να διασταυρωθούν με την επικοινωνία και το
μάρκετινγκ σε μια παγκοσμία κλίμακα.

Joseph
BOURNE

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο κύριος Bourne εχει αποκτήσει διάφορες
δεξιότητες και μια ισχύρη εμπειρία στο Business Development,το Asset
Management, τις επενδύσεις, το Marketing & την Προώθηση και στο Executive
Financial Planning.
.
Ο κύριος Bourne εχει ασχοληθεί και έχει αφοσιωθεί αρκετά, τα τελευταία 10
χρόνια, στις Τηλεπικοινωνίες ,τα Οικονομικά και της Ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας σε διευθύνουσες θέσεις.

Μέσω των επαφών του και των ικανότητων του στις διαπραγματεύσεις, θα
Διευθυντής
Business &Ανἀπτυξης μπορέσει να διευθύνει μεγάλα πρότζεκτ και κοινοπραξίες για μεγάλες εγχώριες
και διεθνείς επιχειρήσεις.
Εχει καταφέρει να λάβει μια Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) της εταιρείας που
ο ίδιος ίδρυσε, της Unisource Inc., στο OTC Market New York.
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Όπως επίσης ένα IPO για μια Ελβετική εταιρεία, που ίδρυσε το 2010 στο FSE, στη
Φρανκφούρτη της Γερμανίας.
Ο κύριος Bourne είναι πολύ αποφασιστικός αλλά και πολύ εφευρετικός και πολύ
παθιασμένος με την επιτυχία της επιχείρησης και τη μεγιστοποίηση της αξίας της.
Αυτή τη στιγμή είναι ο CEO της Veritas Equity Inc. μιας καναδικής συμβουλευτικής
υπηρεσίας, η οποία βοηθά τους πελάτες να βάλουν διάφορες μετοχές στο
χρηματηστήριο στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και να συγκεντρώσουν κεφάλαιο για
τις δικές τους ανάγκες και επιχειρήσεις.
Ο κύριος Bourne μίλα τέλεια Αγγλικά και μαθαίνει Γερμανικά και Γαλλικά.

Ο Jedidi Ben Romdhane, Τυνήσιος, φέρει πάνω απο 16 χρόνια ισχύρης εμπειρίας
στο solid Management, στη Διοίκηση,στα Οικονομικά,στα Λογιστικά και στον
Λογιστικό Έλεγχο (Auditing).
Στην αρχή της καριέρας του, ο κύριος Ben Romdhane εργάστηκε ως Financial
Auditor σε μια εταιρεία για μια περίοδο 4 χρόνων. Αργότερα ίδρυσε τη δικιά του
λογιστική εταιρεία το 2001, όπου και απέκτησε επιπλέον εμπειρία στη λογιστική,
στον φορολογικό σχεδιασμό και στο Business Management, καθώς και σε άλλες
λογιστικές εταιρεία απο διάφορους τομείς δράσης .

Jedidi BEN
ROMDHANE
Οικονομικός διευθυντής

Κατάφερε να επεκτήνει την εταιρεία του και να έχει απο 4 (τέσσερις)
υψηλόβαθμους υπαλλήλους να τον βοηθούν στην λογιστική με πολλούς
εγχώριους και διεθνείς πελάτες.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ,ο κύριος Jedidi απέκτησε μεγάλη εμπειρία
στις επενδύσεις και ήταν συνιδρυτής μιας Ιταλο-τυνησιακής κοινοπραξίας στον
τομέα της γεωπονικής .
Την παρούσα στιγμή έχει τη θέση του CFO στις εταιρείες PM&E Inc.(OTC: PMEA)
και SEILON Inc.(OTC: SEIL).
Ο Jedidi αποφοίτησε με πτυχίο στο Business Administration και έκανε ένα Master
Degree στο Finance & Management στο Bardo’s ISG Superior Management
Institute στην Τυνησία.
Μιλά άπταιστα Γαλλικά, Αγγλικά και Αραβικά.

Ο Aymen Bouaoun, Τυνήσιος, έχει πάνω από 12 χρόνια εμπειρίας στις πωλήσεις,
στην Διοίκηση και στο Μάνατζμεντ.
Ο κύριος Bouaoun επιτύχει στην καριέρα του, ιδρύωντας ένα κέντρο
φυσιοθεραπείας και επιβλέπoντας μια ομάδα πάνω από 10 υπαλλήλων. Είχε
αρκετές δοιηκητικές θέσεις στις πωλήσεις, όπως Managing Director του κέντρου
φυσιοθεραπείας, Μάνατζερ πωλησεςων σε πολλά φαρμακευτικά
εργαστήρια, όπως η «Delta-Pharme» και η «BERG Life Science» στην Τυνησία,
Διοικητής πωλήσεων του Tunisia Media SARL και υπεύθυνος για πολλές αγορές
του Maghreb.

Aymen
BOUAOUN
Διοικητικός προιστάμενος

Ο κύριος Bouaoun έχει εργαστεί για 4 χρόνια σαν “General Manager” του
καναλιού Satellite Television Channel M24 TV, όπου ήταν υπεύθυνος για μια
ομάδα 35 ατόμων.
Αυτή τη στιγμή ειναι Γενικός Γραμματέας & και διευθυντής πωλήσεων της PM&E
Inc. (OTC: PMEA) καιδιοικητής της MCI AG στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Αναπληρωτής διευθυντής

Ο κύριος Bouaoun εχει αποφοιτήσει απο την Ανώτατη Σχολή Επιστημών Υγείας
Διοικητής του Tunisia Racing και Τεχνολογίας της Τύνιδας (ESSTST), στην Τυνησία.Έχει πάρει μέρος σε πολλά
σεμινάρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Τυνησία.
F1 City
Μιλά άπταιστα Γαλλικά και Αραβικά, καθώς και αρκετά καλά Αγγλικά.
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Η κυρία Neila Bouasker έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην Διοίκηση
Επιχειρήσεων, ξεκίνησε την καριέρα της στο "Hammamet des Langues
Vivantes"(HLV) ένα γλωσσικό, πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο ως
διευθύνουσα σύμβουλος για 4 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
βοήθησε στην δημιουργία του έλεγχου ISO 9001 της εταιρείας. Επίσης
συμμετείχε στην εφαρμογή των διαδικασιών για τον οικονομικό έλεγχο.
Μετά από αυτό, πέρασε 5 χρόνια σαν Προισταμένη Διοικήσεως στο Satellite TV
Channel M24 TV, το όποιο μετέδιδε στο Maghreb, στη Νότια Ευρώπη και στη
Μέση Ανατολή.

Neila
BOUASKER

Η κυρία Bouasker σπούδασε 4 χρόνια στο Ανώτατο Ινστιτούτο Γλωσσών της
Τύνιδας ISLT (ex Bourguiba School) και πήρε το πτυχίο master της στην Αγγλική
Γλώσσα και Λογοτεχνία το 2007.

Επιπρόσθετα, έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια πάνω στην Διοίκηση
Προισταμένη διοικήσεως Επιχειρήσεων.
Μιλά άπταιστα Αραβικά, Γαλλικά και Αγγλικά.

Tunisia Racing F1 City :

Γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 1934 στην Τύνιδα, είναι παντρεμένος και έχει δύο
κόρες , την Nadia και την Sophia.
CEO της KODAK Tunisia, μετά CEO της CULLIGAN Tunisia.
Έχει αποσυρθεί πλέον και είναι πλήρως αφοσιωμένος στην εξέλιξη του
αθλήματος με τη δημιουργία μιας φιλόδοξης πίστας Φόρμουλα 1 στην Τυνησία.

Chadly
ZOUITEN
Πρόεδρος & Διευθύνων
σύμβουλος του TUNISIA
RACING F1 CITY

H προσωπική του ζωή ήταν παντά πολυάσχολη, ξεκινώντας από τις αναζητήσεις
στην Τυνήσια και τη Γαλλία, μετά ως μέλος του National Junior Chamber (από το
1969 ως το 1982), μετά Πρόεδρος και Ιδρυτής του Tunis national Junior Chamber,
Πρώτος Τυνήσιος γερουσιαστής του JCI, και Πρόεδρος και Ιδρυτής της
Αφρικανικής Γερουσίας του Junior Chamber.
Ιδρυτικό μέλος του Ariana Kiwanis Club, από το 1983, ιδρυτικό μέλος του
International Club of Frequent Flyers και Πρόεδρος και Ιδρυτής του Tunis Frequent
Flyers Club (από το 1984 εώς το 1986)
Αυτή τη στιγμή Πρόεδρος του Tunis National Automobile Club, Πρόεδρος του
Maghrebi Automobile Federation, πρώην μέλος της FIA (International Motor Sport
Federation) World Tourism Council, διεθνής αθλητικός συντονιστής (κάτοχος της
Super License), από τον Οκτώβρη του 2004, μέλος του FIA World Rally
Commission.
Στην πολιτική, είναι φιλελεύθερος δημοκράτης, που σέβεται τη εξουσία των
νόμων και των θεσμών.
Πρώτος Υποψήφιος για πρόεδρος της Δημοκρατίας το 1974, ενάντια στον πρώτο
πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τυνησίας, Habib Bourguiba.
Από το 2003, σαν προιστάμενος των μότορ σπορ στην Τυνησία, αναδομεί,
θεμελιώνει και οργανώνει νέους διαγωνισμούς.
Αυτή τη στιγμή το κύριο μέλημα του είναι να κάνει τα μότορ σπορ έναν
πραγματικό συνεργάτη στην ανάπτυξη.
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Η Nadia Zouiten γεννήθηκε στην Τύνιδα της Τυνησίας. Μετά την δευτεροβάθμια
εκπαίδευση της στο Γαλλικό Λύκειο της Τύνιδας ,εισήχθει στο πανεπιστήμιο στη
Λυόν της Γαλλίας, όπου αποφοίτησε με Master Degree στις Εφαρμοσμένες Ξένες
Γλώσσες (Γαλλικά, Αγγλικά και Ισπανικά) ,καθώς και με διάφορα άλλα γλωσσικά
πτυχία.

Nadia
ZOUITEN
Αντιπρόεδρος

Μετά από αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα και επαγγελματικές εμπειρίες σαν
μεταφράστρια στην Ισπανία (Βαρκελώνη), ΗΠΑ (Βοστώνη), Γαλλία (Παρίσι),
Ελβετία (Λωζάνη) και Μεγάλη Βρετανία (Ρίντιγκ), αποφάσισε να εγκατασταθεί
στην Τυνησία όπου και ξεκίνησε την καριέρα της σαν μεταφράστρια για εθνικά
και διεθνή συνέδρια στα μέσα της δεκαετίας του 90.
Είναι μέλος της AIIC (International association of conference interpreters) από τον
Οκτώβρη του 2010. Εργάζεται για πολλούς διεθνείς οργανισμούς, κυρίως για την
AfDB (African Development Bank), την UNDP, την IHF (International Handball
Federation), την Visa Inc.,την la FAO, και άλλες.
Την ίδια στιγμή ξεκίνησε την καριέρα της σαν χορεύτρια , απο το 1986 μέχρι το
1992( εκπαιδευόμενη χορεύτρια στο Εθνικό Μπαλέτο της Τυνησίας, από το 1989
μέχρι το 1992, και βοηθός χορογράφου το 1991) και σαν χορεύτρια –ηθοποιός με
την εταιρεία χορού-θεάτρου (Théâtre Phou) από το 1989 εώς το 1997, κάνοντας
τουρ κυρίως στη Μέση Ανατολή και στη Λατινική Αμερική και παίρνοντας μέρος
σε διεθνή φεστιβάλ.
Από το 2009, ειναι πολιτικά ενεργή στη Γαλλία στο Σοσιαλιστικό Κόμμα και από το
2013 στην Τυνησία στο Al Massar. Τίθεται δυναμικά υπέρ της υπεράσπισης και
της προστασίας του περιβάλλοντος.
Μιλά άπταιστα Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά και Τυνησιακά.

Η Fatma Ben Hamouda Jouini γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1954 στην
Τύνιδα της Τυνησίας.
Τελείωσε τις σπουδές τις στο λύκειο Lycée Carnot και αργότερα γράφτηκε
στην Ecole nationale d’ administrationγια να πάρει το Master degree της στις
Πολιτικές Επιστήμες τον Αύγουστο του 1975.

Fatma
BEN HAMOUDA
Αναπληρωτής διευθύντρια

Από τον Ιανουάριο του 2015, διευθύνει μια εταιρεία πολυπηρεσιών: μια
εταιρεία παροχής συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης (εταιρεία
επικοινωνιών, ταξιδιωτική και εκπαιδευτική), ενω εργάζεται σε καλλιτεχνικές
ιδέες, ιδέες τοποθέτησης προιόντων , σπονσόρων και διαφημίσεων σε
τηλεοπτικές ταινίες.Απο τον Ιούλιο του 2014 ειναι Πρόεδρος και Ιδρυτής του
‘Carthage without borders’, μιας ΜΚΟ.
Εχει δουλέψει για πάνω απο 39 χρόνια , κατά τα οποία εχει αποκτήσει
αρκετά ισχυρές θέσεις στον δημόσιο βίο της Τυνησίας και σε ημι-δημόσιες
διαχειρήσεις (Ministry of ICTs και Tunisie Telecom - TT): Προισταμένη
υπηρεσίας , Μάνατζερ ενός κέντρου κλήσεων στην Τυνησία , γενικά
διευθύντρια, αργότερα key accounts manager στην TT, μέλος αρκετών
επιτρόπων μέχρι σήμερα, παρά την απόσυρση της απο τον Ιανουάριο του
2015.
Έχει κάνει διαφορές έρευνες στην τεχνολογία περιβάλλοντος, στο ψηφιακό
χάσμα στην Βόρειο Κορέα, σε καινουργίες τεχνολογικές αγορές και
μάνατζμεντ , τη ψηφιακή ασφάλεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων πολλών
Τυνησιακών εταιρειών και οργανώσεων, e-gov, GIS, CRM, RSE, τον τουρισμό
και τον τομέα των ψηφιακών ξενοδοχείων και επικοινωνίων.
Ιδρύτρια του Tunisia Post Museum, ιδρυτικό μέλος της CITET (Centre
ofenvironmental technologies and SMART CITY), μέλος της CNCFE/UTICA
Board, μέλος της Steering committee on hazardous waste management
(ANGED/ANPE/ME – representing civil society).
Έχει εκπροσωπήσει την Τυνησία σε αρκετές
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Ευρωπαικές, Αφρικανικές και Μεσοανατολικές χώρες και κυρίως στο UN/COP 12
και σε 13 κομισιόν στο Ναιρόμπι και στο Μπάλι.
Οι στόχοι της : διάδωση μιας βιώσιμης ανάπτυξης και κυρίως το να γίνει σίγουρο
ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία , μέσω άμεσου διαλόγου, έρευνας και
εκπαίδευσης των νέων.
Μιλά άπταιστα Αραβικά και Γαλλικά, διαβάζει και γράφει στα Αγγλικά.

Ο Abdelmajid Hassairi γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου 1947. Αποφοίτησε με πτυχίο
Οικονομικές Επιστήμες και στο option management το 1967 από το Πανεπιστήμιο
Νομικής και Οικονομικών της Τύνιδας. Πήρε ακόμη MBA στο Financial
management από to Institut Supérieur de Gestion (ISG) της Τύνιδας το 1973

Abdelmajid
HASSAIRI
Προιστάμενος
οικονομικών

Σημεία κλειδιά: μια ολόκληρη καριέρα στον τραπεζικό τομέα με πάνω από 20
χρόνια εμπειρία – Μελέτη και χρηματοδότηση πρότζεκτ, λογιστικών ελέγχων και
αναδόμησης. Μια εμπειρία στον τομέα του μάνατζμεντ σε πολλές μεγάλες
εταιρίες κάνοντας αρκετές δραστηριότητες– ασχολήθηκε με τον τουρισμό, με τη
βιομηχανία και με την παροχή υπηρεσιών. Υπήρξε καθηγητής για το γηραιότερο
κομμάτι του προσωπικού για πάνω απο 17 χρονια,σύμβουλος με την IBRD, AFD,
AfDB, BDEAC (Development Bank of Central Africa States) και διάφορες άλλες
μεγάλες Τυνησιακές εταιρείες.
Έχει εμπειρία:
Στον τραπεζικό τομέα: στην BDET (Tunisian Development Bank) στα πλαίσια της
εξέλιξης, της αναζωογόνησης, της λογιστικής, της βιομηχανικής αποκέντρωσης
και της προώθησης πόρων και πιστώσεων.
Στο μάνατζμεντ μεγάλων εταιρειών: CEO της BATAM από το 2004 μέχρι το 2007,
Γενικός Διευθυντής του Συμβουλείου του Golf Tozeur από 2002 έως το 2004,
μέλος του Συμβουλίου του STI, υπεύθυνος ανάπτυξης (ACCOR Group,
achievement of the Ibis / Novotel στην Τύνιδα), Διευθυντής της PROMOTEL από
το 1983 έως το 2005 (μάνατζμεντ ξενοδοχείων – Ras El Ain Unit στο Tozeur,
Kasbah στο Kairouan); Διευθυντής (κύριος υπεύθυνος) του SOTUVER από το
1989 έως το 1990, Εκτελεστικός Διευθυντής σε διάφορες εταιρείές τουρισμού
και σε βιομηχανικές εταιρείες έχοντας την BDET ως κύριο μέτοχο από το 1975
έως το 2001.
Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες: Ρόλος στο Congo Brazzaville – σχεδιασμός και
δημιουργία ενός νέου συστήματος στις οικονομικές δραστηριότητες - BDEAC
(2012/2016), ρόλος στο Chad – Διάγνωση, εκτίμηση και αναδόμηση της
Τράπεζας Ανάπτυξης του Τσαντ (ανάθεση από την Αφρικανική Τράπεζα
Ανάπτυξης)
Ρόλος στη Μαυριτανία – διάγνωση, εκτίμηση των ικανοτήτων του προσωπικού,
εδραίωση μιας οικονομικής πρόβλεψης και προετοιμασία για την οργάνωση
της τράπεζας (Ένωση Τραπεζών Ανάπτυξης); Ρόλος διάγνωσης και
ιδιωτικοποίησης στις βιομηχανικές δραστηριότητες του Institute Pasteur
industrial activity στην Tunisia, ρόλος βοήθειας σε εργολαβικές εταιρείες
ειδικευόμενες σε πολυτελών κατοικιών και τεχνολγιας γραφείου.
Υπεύθυνος των οικονομικών μελετών του Tunisia F1 Racing project.
Στη διδασκαλία: Καθηγητής στο IFID (Development and Financing Institute),
στην Τυνησία από το 1983 μέχρι το 2000,(χρηματοδότηση SMEs και ανάλυση
του δανεισμού των τραπεζών), μεταπτυχιακές τραπεζικές σπουδές, υπό την
αιγίδα των Υπουργείων Οικoνομικών των χωρών Maghreb: Τυνησία, Αλγερία,
Μαρόκο και Μαυριτανία. Αρκετά σεμινάρια και διαλέξεις (IFID, World Bank,
Paris
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International Fair).
Μιλά Αραβικά, Γαλλικά και Αγγλικά.
Μέλος πολλών επαγγελματικών και φοιτητικών οργανώσεων: Πρόεδρος της
τοπικής Οργάνωσης Φοιτητών (1970/1972);μέλος της International Association of
Students in Business and Economics (AIESEC); Μέλος της Τυνησιακής Γενικής
Ένωσης Φοιτητών (1967/1971); Ταμίας της αθλητικής ένωσης της Τυνησιακής
Τράπεζας για την οικονομική ανάπτυξη (1976/1987);Πρόεδρος της ένωσης
μελών της Τυνησιακής Τράπεζας για την οικονομική ανάπτυξη (1984/1990).

Ο Τaoufik BEN HADID γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1952 στην Τύνιδα , ήταν
αρχιτέκτονας μεγάλων κτηρίων στο Ministry of Equipment and Housing από το
1980 εως το 1982, και από το 1982 είναι ένας αρχιτέκτονας- πολεοδόμος στα
πλαίσια ενός όχι πολύ διαφημισμένου επαγγέλματος .
Ήταν επίσης καθηγητής στο National School of Architecture and Urbanism της
Τύνιδας απο το 1996 μέχρι το 2000.
Έχει λάβει το εθνικό βραβείο αρχιτεκτονικής το 2008.

Taoufik BEN
HADID

Με 35 χρόνια προσωπικής εμπειρίας, έχει φέρει εις πέρας πάνω απο 100
πρότζεκτ σε πανεπιστημιακά κτήρια, γραφεία, δημόσιο εξοπλισμό, ανακαινήσεις
μουσείων, οικιών, ξενοδοχείων, βιομηχανικών κτηρίων,αποκατάσταση αρχαίων
υφασμάτων και σχεδιασμό πόλεων.

Διευθύνων αρχιτέκτονας
και τεχνικός διευθυντής
Τα κύρια κατορθωματά του:
 2016: Banjul GAMBIA Congress Center
 2016: Προεδρικό κτήριο GAMBIA
 2016: Venice real estate complex στο Τζιμπουτί
 2016: Einguela Building στο Τζιμπουτί
 2016: Κεντρικά γραφεία της International Development Consultants (I.D.C)
 2014: Πανεπιστἠμιο της GAMBIA
 2011: Οικία του πρέσβη του KUWAIT στην Τυνησία
 2009: Μελέτη σκοπιμότητας του Waqf Complex στον Νίγηρα
 2008: University of Nouakchott, Mauritania
 2007: Νομική σχολή στο Αλγέρι
 2005: Νέα κεντρικά γραφεία του υπουργείου οικονομικών στο Μπουρουντί
 2005: Αναδιαμόρφωση των σταθμών Fire and Colobane στην Σενεγάλη
 2004 : Ανώτατο Ινστιτούτο Τεχνολογικών Σπουδών στο Ρόσο, Μαυριτανία
 2004: Κτήριο γραφείων στο Bamako
 2004: Επεκταση της Central Atar Market και της Akjoujt market στην
Μαυριτανια
 2002: Training and Apprenticeship Center "CFA Kairouan". Το πρότζεκτ
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια δράσης του προγράμματος εκπαίδευσης
για αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαἰδευσης και εργασίας
Manforme -ΕΕ
 1987: Χωριό διακοπών στην Tékirova στην Τουρκία 1000 κλίνες 3 * / "Anatolia
Tourism Investment Company"
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Ειδικός για πάνω από 10 χρόνια στην ψηφιακή στρατηγική, είχε πολλές ευκαιρίες
να δουλέψει σε μεγάλες εταιρείες στην Τυνησία και στο εξωτερικό, είναι
υπεύθυνη μιας εταιρείας e-commerce, ενός πρακτορείου για ψηφιακό μάρκετινγκ
στην Τυνησία e-commerce και ενός Training Institute. Οι τρεις εταιρείες είχαν
αξιοσέβαστες θέσεις στους χώρους τους τα τελευταία χρόνια.
Αυτή τη στιγμή είναι Ιδρυτής και Διευθύντρια ενός πρακτορείου επικοινωνιών και
ψηφιακής στρατηγικής "WebPower" και προσφέρει πολλές υπηρεσίες
εμπειρογνωμοσύνης.

Ειδικος ψηφιακού
marketing και
τεχνολογίας,
optimist
speaker-trainer

Είναι ιδρυτής του Tunisia Digital Day από το 2014, το πρώτο event στην Τυνησία
που είναι αφοσιωμένο στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το Tunisia Digital Day έχει ως
σκοπό να φέρει κοντά επαγγελματίες, φοιτητές και εταιρίες στην Τυνησιακή
αγορά και να εκμεταλλευτεί τις ευαιριες που μας δίνει η τεχνολογία στο μέγιστο.
Αυτές οι τρεις μέρες έχουν ως σκοπό να επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να
έρθουν σε επαφή με επιτυχημένους επαγγελματίες και ειδικούς.
Η κυρία Ines NASRI είναι IT engineer με πτυχίο στο innovation management
καθώς και μια serial entrepreneur. Έχει τα μάτια της ανοιχτά πάντα για
καινούργιες ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν γύρω της. Πιστεύει ότι η
αλλαγή μπορεί να γίνει δυνατή μονο μέσω του διαλόγου, της εξάσκησης και της
έρευνας.
Είναι ειδικός στην ψηφιακή στρατηγική, σύμβουλος στην διαχείριση
εκδηλώσεων ψηφιακού μάρκετινγκ, στο SEO / SMO, στην E-reputation strategy
και στα Social Media, στο Μάρκετινγκ, στο Brand development, στο Personal
branding, στην διαχείριση πρότζεκτ Τεχνητής νουμοσυνης (IT project
management) και στο ψηφιακό μάρκετινγκ, στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών,
στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και ανάπτυξη διαφημίσεων: Ονομασία, σύλληψη
ιδεών, ανάπτυξη και αναφορά, διαφημίσεις στα Social media, διαχείριση
κοινοτήτων στα Social, διαχείριση πρότζεκτ, καμπάνιες Remarketing,
επιχειρήσεις Web to store, άμεσες επιχειρήσεις μάρκετινγκ, ραδιοφωνικές
καμπάνιες, εσωτερικές και εξωτερικές καμπάνιες, πρότζεκτ επαυξημένης
πραγματικότητας…
Ηγέτης, έχει πολλές προσωπικές δεξιότητες στον τομέα της τεχνολογίας, της
λήψης αποφάσεων, αξιόπιστη και επαγγελματίας, οργανωμένη, ειδικός στην
διαχειρηση του χρόνου, διαχειρηστρια μεγάλων πρότζεκτ, άτομο που μαθαίνει
γρήγορα και πλησιάζει τα πράγματα από μια ποιοτητικη προοπτική.
Έχει υπάρξει ομιλήτρια και συμμετασχουσα πολλών εθνικών και διεθνών
διοργανώσεων, όπως το COSIMENCGK (2016) στο Μαρόκο, το MMD 2015-2016,
το EMSO 2015-2016, το SNCA Tunisia 2015, το Tennessee State University: MBA
Classes (2006), Leader Conference (2015), το Tunisia WebDays (2012), το TIME
University (2012), το ENIT (2010), η Mcom Expo (2010), η έκθεση E-Commerce
Fair στο Παρίσι (2016), το Enova Paris (2016), το Linked San Francisco California
(2014), το Techwomen 2014, το Google Access Paris (2013), και το Sales Team
Coaching Internship από την οργάνωση WFP (2011)
Ήταν καθηγήτρια για στο τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης του Charguia Institute of
High Technologies στην ψηφιακή ανάπτυξη και στο e-commerce στην
entrepreneurship και την καινοτομία (ENIT). She Είναι μέλος πολλών
οργανώσεων, όπως τα παιδικά χωριά SOS, ενεργό μέλος και ιδρυτής του, LOM
(Local Organization Unit at ENIT), του JCI (Junior Chamber International), του
ATPMC και του NACT στην Τυνησία.
Ήταν προσκεκλημένη στην Al Hurra TV, στο κανάλι Honna της Beirut-Lebanon TV
και επιλέχθηκε σαν πρότυπο για τους Τυνησιους entrepreneur. Έχει πάρει μέρος
και παρουσίαζε ένα κομμάτι του εμπορίου του μέλλοντος στο τηλεοπτικό
πρόγραμμα '' L' Usina '', στην αλυσίδα Al-Wataniya 2.
Μίλα άπταιστα Αραβικά, Γαλλικά, Αγγλικά και λίγα Ισπανικά.
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Η Miriam Ben Abdelmoumen έχει πτυχίο Master στην Διεθνή Οικονομία και
στις τεχνικές και στις διαδικασίες για την τελωνιακή εκκθάριση αγαθών από το
Τελωνείο της Τυνησίας και το Εμπορικό Επιμελητήριο και την Βιομηχανία και
της Τύνιδας. Είναι σύμβουλος ανθωπίνων πόρων και έχει πτυχίο
από το Γερμανο-Τυνησιακό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Τυνησία (AHK) και από
την Γερμανική Συνεργασία Ανάπτυξης (GIZ).

Miriam BEN
ABDELMOUMEN
Μάνατζερ ανθρωπίνων πόρων

Ξεκίνησε την καριέρα της το 2005 σαν γενική πράκτορας ασφαλίσεων, αργότερο
σταδιακά πήρε τη θέση της διευθύντριας προσωπικού, της προισταμένης
ανθρωπίνων πόρων και της προιστάμενης δοικητικών υπηρεσιών (interim).
Έχει πάνω από 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των
ανθρωπινών πόρων, στον συντονισμό ανθρωπιστικών πρότζεκτ και έχει υπάρξει
υπεύθυνη πολλών υποσχόμενων οικονομικών αποστόλων στην Αφρική από το
2015.
Είναι ειδική στην στρατηγική υποστήριξη και στο project management και έχει
πάνω απο 300 ώρες εκπαίδευσης στην ατομική ανάπτυξη σε πανεπιστήμια,
συνεταιρισμούς και διεθνείς οργανώσεις.
Σε συνεργασία με το Ιδρυμα Friedrich Ebert, την OXFAM, την Euromed Rights,
την LTDH και την ATFD, η Miriam σαν Πρόεδρος της Junior Chamber
International,έχει οργανώσει ενα διεθνές σεμινάριο πάνω στον Οργανικό Νόμο
για την Εξάλλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η οποία υιοθετήθηκε από την
Assembly of People's Representatives στις 26 Ιουλίου 2017.
Εχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια και φόρουμ εκπαίδευσης και έχει
επιλεχθεί για να εκπροσωπήσει την Τυνησία στο Γυναικείο Οικονομικό Φόρουμ
στο Νέο Δελχί στις 8 με 13 Μαίου του 2017.

3. Ομ. συμβουλων
Ο André Diviès γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου 1933 στην Carcassone, Aude της
Γαλλίας από γονείς ποτοποιούς. Πέρα από τις σπουδές του στις Επιχειρήσεις με
πολλά πτυχία και το στρατό στο 62ο τάγμα πυροβολικού στο Bardo της
Τυνησίας σαν αξιωματικός LOT και εκπαιδευτής, τελικά διάλεξε τα Μότορ Σπορ
και πήρε μέρος σε πολλούς αγώνες (Ράλι της Τυνησίας κλπ.) Επίσης πήρε μέρος
στο Γαλλικό κύπελλο για Καρτ.

André DIVIÈS
Γενικός διευθυντής του
Nogaro circuit

Μετά, αφού παντρεύτηκε, ασχολήθηκε με την εκπαίδευση των μάνατζερ της
FFSA (Γαλλική Ομοσπονδία των Μότορ Σπορ). Μπόρεσε να χρησιμοποιήσει
αυτή την εμπειρία NACT (National Automobile Club of Tunisia) και την
εκπαίδευση των διαχειρηστών του στην Τυνησία. Το 1972, εκλέχθηκε σε
σημαντικές θέσεις στον κόσμο των Ευρωπαικών Μότορ Σπορ και συγκεκριμένα,
σαν πρόεδρος της AS Auto Armagnac Bigorre στη Nogaro, της Γαλλίας, σαν
Πρόεδρος του Τοπικού Πρωταθλήματος στην Bordeaux και απο το 1982, σαν
αντιπρόεδρος τη FFSA Vice-President, υπο την προεδρία του Jean-Marie
Balestre. Τότε, σαν διεθνής εκπαιδευτής, εκλέχθηκε στην FIA Circuit Safety
Commission.
Από το 1992, εχει υπάρξει υποψήφιος σαν εκπρόσωπος της FIA
.
Delegate σε πολλές συναντήσεις : στο Ευρωπαικό πρωτάθλημα Formula 2 ,
μετα στο Formula 3000, στο European truck racing championship,στο FIA GT.
Όλα αυτά του επέτρεψαν να επισκευτεί όλες τις Ευρωπαικές πίστες ταχύτητας
και να φέρει ιδέες για βελτίωση πίσω στο Nogaro circuit , όπως έγινε και με την
συμμετοχή του στις συναντήσεις της Κομισιόν Αφαλείας της FIA.
Αυτή τη στιγμή κατεχει σημαντικές θέσεις σε πολλές κομισιόν της preently hold
FFSA ,όπως αντιπρόεδρος της FFSA και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει
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την εμπειρία του προς όφελος των μότορ σπορ. Για αυτό το λόγο το
TUNISIA RACING CITY project είναι προτεραιότητα.
Έχει δύο παιδια , την Caroline, Γενική Διευθύντρια του Nogaro circuit SEM και
τον Serge, ιδοκτήτη μιας εταιρίας κατασκευής ζυγαριών, την FEELING 43, στην
Toulouse της Γαλλίας.
Του έχει απονεμηθεί το Χρυσό Μετάλλιο Εργασίας απο την FFSA,την FFM, η
Χρυσή Άδεια FFSA και είναι ιππότης του τάγματος των Ακαδημαικών Φοινίκων.

Ο Eddie Leong, Μαλαισιανός- Κινέζος, εχει περάσει 28 χρόνια στην
βιομηχανία πετρελαίου, φυσικού αερίου και πετροχημικών, εκ των οποίων
τα 30 χρόνια με την ExxonMobil σε διάφορες διεθνείς αναθέσεις.
Φέρνει στο τραπέι ενα ευρή ρεπερτόριο εμπειρίας έχοντας δουλέψει σε
μεγάλα πρότζεκτ στην Σιγκαπούρη, στην Κίνα, στην Νότιο Κορεα, στην
Ινδονησία, στην Ιαπωνία ,στις ΗΠΑ, στη Σαουδική Αραβία και στην Παπούα
Νέα Γουινέα.
.
Οι ικανότητές του συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό επιχειρήσεων,την
κυβερνητική διεπαφή, τη διαχείρηση ρίσκων και ενα ευρή φάσμα τεχνικών
ικανοτήτων στην μηχανική, στις προμήθειες και στις κατασκευές.

Eddie LEONG
CEO της Tokyo Associate
& Διοικητής προγράμματος

Ο Eddie εχει αναλάβει το ρόλο του Διοικητή Προγράμματος του TUNISIA
RACING F1 CITY, και θα επιβλέψει όλη την εξέλιξη του πρότζεκτ . Ο Eddie είναι
αποφασισμένος να συμβάλλει στις αναπτυσσόμενες χώρες και ασχολείται
αυτή τη στιγμή με μια πληθώρα συμβουλευτικών και επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων στην Παπούα Νέα Γουινέα. Έχει όραμα για ένα αντίτοιχο
IPTV στην ευρύτερη περιοχή της Ωκεανίας.
Ο Eddie αποφοίτησε απο το Πανεπιστήμιο του Τόκιο σαν μηχανόλογος
μηχανικός με υποτροφία που του δώθηκε απο την ιαπωνική κυβέρνηση.
Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Ιαπωνικά, Μαλαισιανά, Καντονέζικα και λίγα
Κινέζικα.

Η Dr. Hasnah, ένα ανεξάρτητο μέλος του συμβουλίου της Might-Meteor
ασχολείται αυτή την περίοδο ενεργά με την εφαρμογή ενός μεγάλου
βιώσιμου πρότζεκτ στην Μαλαισία και στο εξωτερικό. Είναι υπεύθυνη της
σύλληψης του προγράμματος και υπεύθυνη για αυτά τα στρατηγικά
προγράμματα υψηλής τεχνολογίας με σκοπό να καταφέρει να μετατρέψει την
Επιστήμη σε Έργο για το κοινό όφελος της αυτοτροφοδοτούμενης κοινότητας.

Dr. Hasnah
ISMAIL
Μέλος του UUM’s
University Industry
Collaboration Centre
Ιδρυτικό μέλος - SAMSUNG
Customer Satisfaction
Academy Asia
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Οι τομείς, στους οποίους είναι ειδικός περιέχουν την δημιουργία
στρατηγικών προγραμμάτων με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας, την
καθοδήγηση αυτών των προγραμμάτων από τη σύλληψη τους μέχρι την
επιτυχή εκτέλεσή τους . Η λειτουργία τους εστιάζει σε διάφορους
σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς και στην Οργάνωση Στρατηγικής
Προτεραιότητας και Εξέλιξης.
Η Dr. Hasnah κατέχει αρκετές σημαντικές επαγγελματικές θέσεις , όπως μέλος
του The Oxford Centre for Leadership, στη Μεγάλη Βρετανία, Coach Facilitator
στην Νότιο Κορἐα, Διοικητικό Μέλος του Συμβουλίου της Alliance Peace Corps
Foundation και διευθύντρια του Human Capital Development Foundation of
Women’s Voice, YASNITA (Yayasan Suara Wanita), αντιμετωπίζοντας την φτώχεια
χρησιμοποιώντας την ανάπτυξη ταλέντων και δυνατοτήτων.
Συνολικά η Hasnah έχει πάνω απο 28 χρόνια εμπειρίας σε στρατηγικές
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ανθρωπίνων πόρων, την ανάπτυξη ταλέντων και ηγετικών ικανοτήτων,
εκπαίδευση σε πολλών ειδών εργαζόμενους και στον σχεδιασμό και την
πραγματοποίηση κάποιων αλλαγών στην οργάνωση και στο μάνατζμεντ, έτσι
ώστε να επιτευχθούν όλοι οι απαραίτητοι στόχοι. Η Hasnah έχει και άλλες
επαγγελματικές εμπειρίες, οι οποίες είναι:
Μέλος του University Industry Network, University Utara Malaysia (UUM)
Πρόεδρος του UUM s U i ersit I dustr Colla oratio Ce tre.
Μέλος του Malaysian Institute of Management (MIM)
Ιδρυτικό μέλος του και διοικητικό στέλεχος του Malaysia
Association of Entrepreneurship Educators (MyEED)
Λέκτορας και Σύμβουλος του Putra Business School, τη σχολή Management
του UPM
Διοικητικό μέλος του MIGHT-Meteor, τον κλάδο ανθρώπινης ανάπτυξης
του Μαλαισιανού γκουπ υψηλής τεχνολογίας
Panel Advisor- Corporate portfolio, MiGHT Project Advisor, Mindwave Solutions
– DeLoitte s top
fast gro th pra ti e solutio s for ICT
Ιδρυτικό μέλος της SAMSUNG Customer Satisfaction Academy Asia,
Employability Advisory Committee (2010), Polytechnic Education, Υπουργείο
ανώτατης εκπαίδευσης
Πρόεδρος της HRDF Board (2009-2010), Υπουργείο ανθρωπίνων πόρων
Advisory Committee (2010)- High-End Industry Graduate Internship Program,
Υπουργείο ανώτατης εκπαίδευσης
Μέλος της ελεγκτικής ομάδας
του UUM s Master of S ie e Edu atio Progra
(MSc Islamic Finance & Banking), College of Business
Σαν δείγμα αναγνώρισης της μεγάλης προσφοράς της στην κοινότητα HR, της
δωθηκε το ‘The HR Excellence Award (2010) ’ από τον αναπληρωτή πρόεδρο
της Ινδονησίας, Yusoff Kallafor για την αφοσίωσή της και της συνεισφορά της
με τις καινοτόμες ιδέες της στην κοινότητα. Είναι ομιλήτρια σε πολλά
φόρουμ, τοπικά η μη, και με αυτόν τον τρόπο θέλει να μοιραστεί τις εμπειρίες
της και τις στρατηγικές της στον Τομέα των ανθρωπίνων πόρων και στην
διαχείρηση αυτών, αλλά και τι προοπτικές υπάρχουν για την αναδιαμόρφωση
του.
Η Dr. Hasnah έχει πάρει το πτυχίο της στο Business Administration σπο το
Πανεπιστήμιο του Δυτικού Μίσιγκαν και μετά συνέχισε με μεταπτυχιακές
σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Dayton, στο Ohio, όπου και έκανε σεμινάρια
στην οργάνωση συμπεριφορών, στα οικονομικά, στο μάρκετινγκ και στην
αναλυτική λογιστική. Η επαγγελματική της εμπειρία στην ανάπτυξη ταλέντων
και ανθρωπίνων πόρων αναγνωρίστηκε και για αυτό το λόγο της δώθηκε το
βραβείο DBA από The European-American University, στην Ευρώπη.
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Ο κύριος Thierry Bouveret – Γάλλος υπήκοος με πάνω απο 24 χρόνια εμπειρία
στις πωλήσεις και στο μάρκετιγκ στην Ευρώπη και στο Μαρόκο.

Thierry
BOUVERET
CEO της
Joy & Happiness

Είχε στο παρελθόν πολλές διοικητικές θέσεις, όπως για παράδειγμα
Προιστάμενος πωλήσεων στο satellite TV channel: M24 TV, Managing Director
στο EMAGCOM, ενα πρακτορείο ΜΜΕ και, πρ. επικοινωνίας web strategy
στην Καζαμπλάνκα στο Μαρόκο, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή βίντεο
για μεσιτικά γραφεία, Διευθυντής Πωλήσεων ενός γνωστού ταξιδιωτικού
καναλιού που ονομάζεται Liberty Tv και βρίσκεται στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο,
Country Manager πουλώντας πακέτα σπα και θαλασσοοθεραπείας για μια
γαλλική εταιρεία με το όνομα Thalatel, υπεύθυνος για τη δημιουργία ενός
δικύων ταξιδιωτικών πρακτορείων σε όλο το Βέλγιο, Διευθυντής του
Tourism Investment Adviser στο Λονδίνο, ενός περιοιοδικού που ειδικεύεται
στις επενδύσεις τουρισμού σε όλο τον κόσμο, το οποίο πωλείται
άμεσα σε μεσίτες πολυεθνικών ξενοδοχείων και επενδυτές. Πριν απο αυτές
τις θέσεις,ο Thierry Bouveret, άρχισε να μαζεύει τις εμπειρίες του σε διάφορες
Γαλλικές εταιρίες όπως η Citroën, η Kis France και η Peugeot.
Ο Thierry Bouveret σπούδασε στο Λονδίνο σε ενα Γαλλικό κολλέγιο και πήρε
το πτυχίο του έπειτα απο 2 χρόνια πανεπιστημιακών σπουδών στο “Science
Pô” στην Aix en Provence της Γαλλίας.
Μιλά άπταιστα Γαλλικά και Αγγλικά και λιγα Ισπανικά.
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V.

Οικονομικά:

Όσον αφορά το Tunisia Racing F1 City project, σκοπεύουμε να πουλήσουμε 600 διαμερίσματα και 300 βίλες,
οι πωλήσεις θα ξενικήσουν μόλις ξεκινήσει και το πρότζεκτ το 2018. Σκοπεύουμε να δεχόμαστε 30%
προκαταβολή σαν πληρωμή στις κρατήσεις για τις βίλες ή τα διαμερίσματα.
Το 2021 και με το ξεκίνημα του πρότζεκτ, θα ανακτήσουμε το υπόλοιπο 70% της τιμής και τα υπόλοιπα
διαμερίσματα και βίλες θα πουληθούν στο 100% της τιμής με την παράδοση των κλειδιών στους ιδιόκτητες.
Η πώληση βιλών και διαμερισμάτων θα δημιουργήσει μια πίστωση της τάξεως των 580 εκατομμυρίων US $.
Ξενοδοχεία, εστιατόρια και όλες οι υπόλοιπες υποδομές του Tunisia Racing F1 City θα δέχονται πληρωμές σε
BITRACE.

1. Συνολικές πωλήσεις σε (US$) (βλ. παράρτημα 1)
2. Αναφορά κέρδους και ζημίας σε (US$) (βλ. παρἀρτημα 2)
3. Διάγραμμα πωλήσεων
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4. Διαγράμμα κέρδους και ζημίας

5. Συνολικες πωλησεις /Διαγραμμα καθαρου κερδους
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6. Αξιολόγηση βάση στο EBIT και στην αναλογἰα P/E

7. Αξιολόγηση γης
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VI.

Επενδύσεις:
1. Συνολικές επενδύσεις νομισμάτων:

2. Λεπτομέρειες επενδύσεων
a) BITRACE Marketing & Προωθηση: 10 %
Έσι ώστε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη άξια για το BITRACE, θα τοποθετήσουμε ένα ποσοτό 10%
των επενδύσεων που συλλέχθηκαν για να δημιουργήσουμε περισσότερες συνεργασίες, όπου οι
κάτοχοι νομισμάτων θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα νομίσματά τους.
Ο στόχος μας είναι να κάνουμε τον αριθμό των συνεταίρων μας, που θα δέχονται πληρωμές μέσω
BITRACE, πιο μεγάλο και πιο ποικίλο και έτσι να μεγιστοποιήσουμε την άξια του νομίσματος μας.
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b) Επενδύσεις στο Tunisia Racing F1 City: 52 %
• Ολοκλήρωση σχεδίων 2D/ 3D για ολα τα κτήρια του Tunisia F1 City ,π.χ.το εμπορικό κέντρο, τα
τρία (3) 5άστερα ξενοδοχεία, το Gold Course & Club, τοTennis Club, τις 300 βίλες και τα 600
διαμερίσματα, το διεθνές εκθεσιακό κέντρο, το F1 Club κλπ.
• Ξεκίνημα των εργασιών όλου το πρότζεκτ τον Μάρτιο του 2018.
• Ξεκίνημα του πλάνου πώλησης πολυτελών χώρων: 300 βίλες και 600 διαμερίσματα
• Άντληση κεφαλαίου μἐσω δανείων απο τοπικές τράπεζες.
• Εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο AIM του Λονδίνου.

c) Αγορά ταξιδιωτικού πρακτορείου και θερέτρων διακοπών: 20 %
Σκοπεύουμε να αγοράσουμε ενα διεθνές ταξιδιωτικό πρακτορείο και κάποια ξενοδοχειακά θέρετρα και να
εισάγουμε τις πληρωμές με BITRACE στην Τυνησία, το Μαρόκο και την Ισπανία, ετσι ώστε να επιτρέψουμε
στους κατόχους BITRACE να :
• Νοικιάζουν αυτοκίνητα με το BITRACE σε κάποιες μεσογειακἐς χώρες(Μἀιος 2018).
• Αγοράζουν εισητήρια απο το πρακτορείο μας για κάποιους προορισμούς με το BITRACE (Μάιος 2018).
• Αγοράζουν πακέτα διακοπών με το BITRACE (Ιούνιος 2018).
• Αγοράζουν Timeshare για τα θέρετρα διακοπών μας με το BITRACE (Ιούλιος 2018).

d) Επενδύσεις στην LaBelle & LeBeau Beauty παγκοσμίως: 5%
Σκοπεύουμε να επενδύσουμε στην LaBelle & LeBeau Beauty concept , που αναπτύχθηκε απ την
Margarete’s Beauty στο Τορόντο του Καναδά και προωθείται απο την BITRACE Investments Ltd in, έτσι
ώστε να γίνει μια εταιρεία παγκόσμιας φήμης.

e) Έξοδα λειτουργίας: 8%
f) Μάρκετινγκ και επικοινωνία: 5 %

BITRACE Whitepaper

40

VII.

Χάρτης πορείας της εταιρείας:
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VIII.

Νομικά

1. Γενικές πληροφορίες
Το παγκόσμιο νόμισμα BITRACE δεν θα πρέπει υπο οποιαδήποτε συνθήκη να θεωρείται ως
κάποια μορφή ασφαλείας.
Τα νομίσματα απο τις προπωλήσεις , το crowd sale ή απο τις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων δεν δίνουν
κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στην BITRACE Investments LTD , ούτε τα παρόντα η τα μελλοντικά της
προιόντα.
Όποιος παίρνει μέρος στην προπώληση νομισμάτων και στο crowdsale της BITRACE Investments LTD
επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει το παρόν φυλλάδιο και κατανοεί τα ρίσκα και τα οφέλη που είναι
συνδεδεμένα με την αγορά αυτών των νομισμάτων.
Η BITRACE Investment LTD δεν πρέπει να θεωρείται σύμβουλος σε κανένα νομικό, φορολογικό ή οικονομικό
ζήτημα.
Οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτό το φυλλάδιο έχει ως σκοπό μόνο την γενική πληροφόρηση.
Η BITRACE Investment LTD δεν παρέχει εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των
πληροφοριών.
Η BITRACE Investment LTD δεν είναι οικονομικός διαμεσολαβητής σύμφωνα με τον Βρετανικό Νόμο και δεν
δεν είναι αναγκασμένη να έχει κάποια άδεια για σκοπούς Anti Money Laundering . (Ξέπλυμα χρήματος)

2. Επιβεβαίωση του αγοραστή
Παίρνοντας μέρος στην προπώληση ή στο Crowdsale, ο αγοραστής δέχεται και συμφωνεί με τα
παραπάνω και διαβεβαιώνει οτι:
• έχει διαβάσει τους όρους και τις προυποθέσεις αυτού του εγγράφου,
• συμφωνεί πλήρως με τα περιοχομένα του και δεσμεύεται νομικά από αυτά,
• είναι εξουσιοδωτημένος και έχει πλήρη ισχύη να αγοράσουν νομίσματα BITRACE σύμφωνα με
τους αντίστοιχους νόμους που έχουν ισχύη στη δικαιοδοσία της κατοικίας τους ,
• δεν είναι κάτοικος ή υπἠκοος ΗΠΑ,
• δεν είναι κάτοικος ή υπήκοος Σιγκαπούρης,
• του είναι οικοίοι όλοι οι σχετικοί κανονισμοί στην αντίστοιχη δικαιοδοσία, στην οποία είναι
βασισμένοι και ότι η αγορά κρυπτογραφικών νομισμάτων είναι απαγορευμένη, περιορισμένη ή
εξαρτώμενη από άλλες συνθήκες,
• δεν θα χρησιμποποιήσει την προπώληση ή το Crowdsale για κάποια παράνομη δραστηριότητα,
όπως για παράδειγμα αλλά όχι μόνο το ξέπλημα χρήματος, ή η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
• έχει αρκετές γνώσεις για την φύση των κρυπτογραφικών νομισμάτων και έχει εμπειρία στον
τρόπο που λειτουργούν και στην κατανόηση, τη χρήση και την πολυπλοκότητα του να επορεύεσαι
με κρυπτογραφικά νομίσματα και τα αντίστοιχα συστήματα και υπηρεσίες,
• δεν αγοράζει κέρματα BITRACE για κερδοσκοπική χρήση και επενδύσεις.

3. Ισχύων νόμος
Η συμφωνία πρέπει να διέπεται ρητά από τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάθε μέλος να συμφωνεί
αμετακλήτως στην αποκλειστική προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας, όπως αναφέρεται,
για οποιοδήποτε ζήτημα, το οποίο προκύψει σχετικό ή μη με αυτή τη συμφωνία, εκτός από αυτά που έχουν
ως σκοπό να εκτελέσουν οποιαδήποτε διαταγή η κρίση αυτών των δικαστηρίων, κάτι τέτοιο είναι μη
αποκλειστικό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Πωλήσεις σε ( US$ )
Περιγραφη

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Βίλες (300 κομμάτια)

$ 7 500 000 $ 10 000 000 $ 12 500 000 $ 42 500 000 $ 45 000 000 $ 50 000 000 $ 50 000 000

$ 75 000 000

Διαμερίσματα (600)

$ 4 500 000 $ 6 000 000 $ 25 000 000 $ 24 500 000 $ 43 000 000 $ 50 000 000 $ 50 000 000

$ 85 000 000

Ξενοδοχειακές μοναδ. $

-

$

-

$

-

$ 31 237 000 $ 39 128 000 $ 48 420 100 $ 50 841 105

$ 53 383 160

Ποτά

$

-

$

-

$

-

$ 12 767 900 $ 16 877 600 $ 18 987 300 $ 19 936 665

$ 20 933 498

Φαί και εστιατόρια

$

-

$

-

$

-

$

3 458 760 $

4 181 440 $

7 358 400 $

7 726 320

$

8 112 636

Αθλητικά κέντρα

$

-

$

-

$

-

$

1 300 000 $

1 983 500 $

2 750 000 $

2 887 500

$

3 031 875

Πίστα Φ1

$

-

$

-

$

-

$ 12 800 000 $ 16 300 000 $ 17 930 000 $ 18 826 500

$ 19 767 825

VIP Αθλ. κέντρα

$

-

$

-

$

-

$

2 300 000 $

$

Διάφορα (καζινο κλπ.) $

-

$

-

$

-

$

9 220 000 $ 11 948 640 $ 14 651 100 $ 15 383 655

Συνολικές πωλήσεις $ 12 000 000

3 000 000 $

3 500 000 $

3 675 000

16 000 000 $ 37 500 000 $ 140 083 660 $ 181 419 180 $ 213 596 900 $ 219 276 745

3 858 750

$ 16 152 838
$ 285 240 582

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Αναφορά κέρδους και ζημίας σε ( US$ )

Πωλήσεις

Περιγραφη
2018
2019
Πωλήσεις
$ 12 000 000 $ 16 000 000
$
Άμεσο κόστος πωλ.
$ 600 000 $
800 000
$
Άλλα κόστη
$
$
$
Συνολικό κόστος
$ 600 000 $
800 000
$
Μικτό κέρδος
$ 11 400 000 $ 15 200 000
$
Μικτό κέρδος
95%
95%
%
Έξοδα
Περιγραφή
2018
2019
Μισθοδοσία
$ 780 500 $ 975 625
Νοίκι
$ 250 000 $ 275 000
Επιχειρήσεις (αγορά&τόκοι)
$ 230 000 $ 253 000
Επιχειρήσεις (Έρευνα &εξ. υπηρεσίες) $ 320 000 $ 339 200
Μεταφορές
$ 152 022 $ 182 426
Μάρκετινγκ/Προώθηση
$ 120 000 $ 320 000
Τηλεπικοινωνίες
$ 15 610 $ 19 513
Ταξίδι& αποστολές
$ 120 000 $ 160 000
Ασφάλεια
$
- $ 800 000
Τέλη μισθοδοσίας
$ 312 200 $ 390 250
Έξοδα
$ 60 000 $ 80 000
Φόροι
$ 600 000 $ 800 000
Απόσβεση
$
- $
-

2020
37 500 000
1 875 000
1 875 000
35 625 000
95%

$
$
$
$
$

2021
140 083 660
7 004 183
7 004 183
133 079 477
95%

2022
$181 419 180
$ 9 070 959
$
$ 9 070 959
$ 172 348 221
95%

2021
12 870 000
605 000
43 625 771
352 904
875 647
1 400 837
128 700
560 335
1 814 192
5 148 000
700 418
7 004 183
21 653 000

2024
$ 219 276 745
$ 10 963 837
$
$ 10 963 837
$ 208 312 908
95%

2023
13 389 948
667 013
45 388 252
367 161
911 023
1 573 980
133 899
582 972
1 887 485
5 355 979
786 990
10 679 845
21 653 000

2024
13 657 747
700 363
46 296 017
374 504
929 243
1 668 419
136 577
594 632
1 925 235
5 463 099
834 209
10 963 837
21 653 000

$
$
$
$
$

2025
285 240 582
14 262 029
14 262 029
270 978 553
95%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2020
1 268 313
302 500
278 300
345 984
218 912
2 250 000
25 366
375 000
1 875 000
507 325
187 500
1 875 000
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9 509 199

$ 96 738 986

$ 100 269 598

$ 103 377 547

$ 105 196 883

$ 110 067 792

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2022
13 127 400
635 250
44 498 286
359 962
893 160
1 484 887
131 274
571 541
1 850 476
5 250 960
742 443
9 070 959
21 653 000

$
$
$
$
$

2023
213 596 900
10 679 845
10 679 845
202 917 055
95%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2025
13 930 902
735 381
47 221 938
381 994
947 828
1 768 524
139 309
606 524
1 963 740
5 572 361
884 262
14 262 029
21 653 000

Συνολικά έξοδα λειτουργίας

$ 2 960 332

$ 4 595 014

$

EBITDA

$ 8 439 668

$ 10 604 986

$ 26 115 801

$ 57 993 491

$ 93 731 623

$ 121 192 508

$ 124 769 025

$ 182 563 761

EBIT

$ 8 427 668

$ 10 588 986

$ 26 078 301

$ 36 200 408

$ 71 897 204

$ 99 325 911

$ 102 896 748

$ 160 625 521

EBIT afterre-Ivestiment
Έξοδα τόκων
Φόρος εισοδήματος

$
$
$

12 000
-

$
$ 16 000
$
-

$
$ 37 500
$
-

$ 36 200 408
$
140 084
$ 1 810 020

$ 71 897 204
$
181 419
$ 17 974 301

$ 99 325 911
$
213 597
$ 24 831 478

$ 102 896 748
$
219 277
$ 25 724 187

$ 160 625 521
$
285 241
$ 40 156 380

Καθαρο κερδος

$

-

$

$

$ 34 390 387

$ 53 922 903

$ 74 494 433

$ 77 172 561

$ 120 469 141

Καθαρο κερδος/Πωλησεις

0,00%

0,00%

0,00%

24,55%

29,72%

34,88%

35,19%

42,23%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Tunisia Racing F1 City
Τοποθεσία:

Η έκταση της γης είναι 300
εκτάρια και βρίσκεται
ανάμεσα στο
Hammamet-Yasmine και το
αεροδρόμιο
Enfidha-Hammamet στην
Τυνησία

Σύνθεση πίστας φόρμουλα 1 :
Οι διαδρομές (μια πίστα με 5 κομμάτια):
• Μια πίστα Φόρμουλα 1 μήκους 4.300 χιλιομέτρων σύμφωνα με τα στάνταρ του FIA
• Μια πίστα 5,500 χιλιομέτρων για American formula Indy, η πρώτη σε Ευρώπη και Αφρική
• Μια μικτή πίστα για αυτοκίνητο και μοτοσικλέτες μήκους 2 χιλιομέτρων για Rally Cross
• Μια πίστα 2 χιλιομέτρων που θα συνδέεται με την πιστα της σχολής οδήγησης
• Μια πίστα 2 χιλιομέτρων που θα συνδέεται με την πίστα με τα καρτ

Οι αγώνες φέτος:



Tunisia Formula 1 Grand Prix



Karting Formula



Tunisia Formula 3000 Grand Prix



Fol’car Formula



Tunisia Formula 2 & 3 Grand Prix



Indy light Formula (American Formula)



Tunisia Motor Cycle Grand Prix



Indy Car Formula (American Formula)



Tunisia Dragster Grand Prix



Super Cross



Formula Renault



World Karting Championship



Formula Ford



Super Kart



Super touring Formula



Bike



Porsche cup



Moto Challenge



Alfa Romeo, Ford Trophy



Auto Moto Cross



Peugeot 905 Spider Formula



Quad Cross



Vintage Cars



Bike Cross



Slaloms and Gymkhanas Formula

Tunisia Racing F1 City Φωτογραφίες :

