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ΟΡΟΙ  ΧΡΗΣΗΣ 

 ύΠαρακαλο με

 
ΤοΤ

  
Τα

 

 
Το

 
Υποψήφιοι

Βεβαιωθείτε

 προσπάθεια. επιχειρηματική οποιαδήποτε
 σε προχωρήσετε πριν συμβουλευση οικονομική ανεξάρτητη αναζητήσετε να Συνιστούμε υπάρξουν. να

 μπορούν όποια ρίσκα, τα για λεπτομέρειες τις όλες περιγράφει κινδύνου δήλωση H BITRACE. κρυπτονόμισμα
 κάποιο αγοράσετε πριν υπάρξουν να μπορούν όποια τα ρίσκα τα όλα για ενήμεροι είστε ότι 

 νομισμάτων. αγορά κάποια κάνετε και συνεχίσετε πριν ΟΠ τους και ρίσκα τα φυλλάδιο, παρόν στο παρέχονται
 που πληροφορίες τις όλες με εξοικειωθείτε να Παρακαλούμε ICO. BITRACE το και τους επιχειρήσεις τις LTD,

 Investments BITRACE την κρυπτονομίσματα, τα με συνδεδεμένες είναι που αβεβαιότητες τις και ρίσκα τα όλα
 αναλογιστούν να και προσεκτικά σκεφτούν να πρέπει BITRACE κρυπτονομίσματος του αγοραστές 

 δραστηριότητας. επενδυτικής είδος οποιοδήποτε προς παρακίνηση η πρόσκληση αποτελούν δεν
 έγγραφου παρόντος του περιεχόμενα τα από κανένα λόγο το αυτό Για προμόσιον. κάποιου μέρος αποτελούν

 δεν έγγραφου παρόντος του περιεχόμενα Τα πληροφόρηση. την μόνο σκοπό ως έχει έγγραφο παρόν 

 δικαιοδοσία. καμία σε επενδύσεις για παράκληση κάποια η μέρισμα κάποιο προσφέρει
 να σκοπό έχει δεν και είδους οποιουδήποτε έγγραφο διαφημιστικό η προσπέκτους αποτελεί δεν έγγραφο

 παρόν Το δικαιοδοσία. οποιαδήποτε σε τίτλους αποτελούν να προορίζονται δεν BITRACE κρυπτονομίσματα 

 ώκρυπτογραφικ ν των

 
Η
κρυπτονομίσματα
νομισμάτων

  ΟΠ. στους αναφέρονται όποια τα δικαιωμάτων, συγκεκριμένων μόνο δικαιούχοι
 είναι κρυπτονομισμάτων των Κάτοχοι μερίσματος. του μορφή εγγυυμενη καμία δικαιούται δεν 

 κάτοχος ο και διανομέα του μεταξύ μετοχών κοινών μορφή καμία για 
 άλλα με ανταλλαγής δυνατότητα καμία παρουσιάζει δεν BITRACE νομισμάτων κρυπτογραφικών απόκτηση 

 „ΟΠ“) (εφεξής νομισμάτων πώλησης της όρους τους αποδεχτείτε εφόσον μόνο δυνατή είναι BITRACE νομισμάτων
 των απόκτηση Η διανομέα. του και “κάτοχος“ = „εσείς“ (εφεξής εσάς μεταξύ σχέση αποτελεί δεν Whitepaper 

 έμ λλον. στο έαλλαγ ς ίυποστενα ίμπορε γγραφοέ άυπ ρχον το οτι ἰσημειωθε Να έγγραφο.
 το αυτο άδιαβ ζουν που τομαά τα ολα για ύισχ ει ίειδοπο ηση η ήΑυτ έ„Διανομ ας“). ή(εφεξ ς ίΒασιλε ου έΗνωμ νου του

 όν μους τους υπο ίλειτουργε ίοπο α η LTD, Investments BITRACE την απο ίεκδωθε εχει που , Whitepaper  άπαρακ τω
 του άαν γνωση την με ίσυνεχ σετε πριν άπροσεκτικ ίανακο νωση άπαρακ τω την άδιαβ σετε να 
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ΔΗΛΩΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 
ίΚαμ α

ώΕπιβεβαι νετε

 
 

 φελος.ό όοικονομικ για ή ὠμεταπ ληση μεσηά για ή όλ γους, λλουςά
 ή ικερδοσκοπ ύκο ς ύεπενδυτικο ς, για BITRACE ίνομ σματα άαγορ ζετε δεν οτι ίσυμφωνε τε και 

 
 ίιστοσελ δα. στην έδιαθ σιμων όιπρο ντων των άαγορ ή ήχρ ση (iv)  ή άπαραπ νω των όαπ ρροια ως ρχεταιέ
 άλ θος ήοποιοδ ποτε (iii) ,  ίπληροφορ ες στις ίανακρ βεια ή άπαρ λειψη άλ θος, ήοποιοδ ποτε ,(ii)  έγγραφο

 ο τόαυτ σε έμ σα ίπληροφορ α ήοποιαδ ποτε σε ύεμπιστοσ νη (i) απο μμεσαέ η μεσαά  έπρο ρχεται  η ίοπο α

 
Στο

 
Για   ευθύνη, οποιαδήποτε και ολόκληρη ότι ανοιχτά δηλώνει Διανομέας ο αμφιβολιών, αποφυγή την 

 BITRACE) νομισμάτων των και ιστοσελίδας της χρήση τη από ζημία η
 απώλειες ανταλλακτικές μη, η προβλεπόμενη προσώπου τρίτου απώλεια κάποια η εσόδων απώλειες
 απολαβές, χαμένες χ. (π. ζημιών έμμεσων και άμεσων συμπεριλαμβανωμένων είδους, οποιουδήποτε

 ζημίες για υπεύθυνοι κρίνονται δεν BITRACE, νομίσματα τα και ιστοσελίδα την με σχέση έχουν
 όποιοι οι ατζέντες, και υπάλληλοι αντίστοιχοι οι και καθώς της, συνεργάτες οι και LTD Investments

 BITRACE η κανόνες, και απαιτήσεις νόμους, ισχύοντες τους από επιτρέπεται που όριο μέγιστο 

 εφαρμοστεί. έχουν κανόνες ή απαιτήσεις ρυθμιστικές νόμοι, ισχύοντες οι ότι σημαίνει δεν εγγράφου
 παρακάτω του διάδοση η διανομή δημοσίευση, Η δικαιοδοσίας. οποιασδήποτε κανόνες ή απαιτήσεις

 έρυθμιστικ ς όν μους, απο άκ τω ίπεραστε θα η ίπεραστε χειέ δεν άπρ ξη έτ τοια ίΚαμ α γγραφο.έ όπαρ ν
 στο άαναγρ φονται που ίπληροφορ ες τις απο ίκαμ α ίεγκρ νει και άεξετ σει χειέ δεν ήαρχ ήελεγκτικ 

 

Κάποιες

  γγραφο.έ όπαρ ν στο άαναγρ φεται πωςό όχρ νια, όεπ μενα
 τα για προβλεπόμενα τα είναι θα Διανομέα του έσοδα τα ότι σημαίνει να πρέπει δεν δήλωσή καμία και κέρδους
 πρόβλεψη μια είναι να σκοπό έχει δεν έγγραφο το αυτό σε δήλωση Καμία αγοράς. απόφαση στην προβούν πριν
 ρισκα αντιστοιχα τα και εγγραφο το αυτο αναγνωριζει που παραγοντες τους ολους προσεκτικα και συγκεκριμενα

 σκεφτούν να πρέπει θα BITRACE νομισμάτων των αγοραστές Πιθανοί εγγράφου. παρακάτω του έκδοση την έως
 γεγονότα τα για μόνο μιλούν αναφορές οι Αυτές Διανομέα. του στρατηγική τη και ενέργειες τις αποτελέσματα,

 τα με σχετικά υποθέσεις τις και αβεβαιότητες τις ρίσκα, τα αυτά σε υποκείμενες είναι και μέλλον το προς
 σεβασμό με Διανομέα του επιθυμίες τις αναφέρουν απλά εγγράφου παρόντος του αναφορές Οποιεσδήποτε

 προσεκτικά. πολύ αναγνωσθεί να πρέπει θα όποια η ρίσκα, τα με σελίδα παρακάτω στην αναφέρονται
 παράγοντες τους αυτούς από Κάποιοι δηλώσεις. προαναφέντες τις από αρκετά διαφέρουν να και Διανομέα

 του αποτελέσματα τα επηρεάσουν να μπορούσαν θα που παράγοντες πολλοί υπάρχουν Συνεπώς αβεβαιότητα.
 και ρίσκο εμπεριέχουν που θέματα σε αναφέρονται εκφράσεις οι αυτές Όλες μέλλον. στο βλέπουν όποιες

 οι εκφράσεις, είναι κλπ περιμένει συνεχίζει, αναμένει, μπορεί, θέλει, όπως Δηλώσεις, Διανομέας. ο λειτουργεί
 όπου βιομηχανίες στις και τομείς στους σεβασμό με και καθώς πλάνα, μελλοντικά τα και στρατιγικη τη

 εκτέλεση, οικονομική στην πορείας, χάρτη του εκτέλεση στην σεβασμό με Διανομέα του απόψεις παρούσες τις
 αντανακλούν και μέλλον στο κοιτούν που δηλώσεις εμπεριέχουν έγγραφο παρόν στο αναφορές τις από 
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ  ΖΩΝΕΣ 

  
Κάτοικοι,

 

  

Ο
 
 
Συμμέτοχη
 
 
•

 
•
 
Το

 περιορισμένη. η απαγορευμένη είναι του διάδοση η ή διανομή η όπου χώρα καμία σε μεταφερθεί
 να πρέπει δεν αντίγραφο οποιοδήποτε και ακόμη όπως του, μέρος οποιοδήποτε έγγραφο, παρόν 

 επισκέπτες. επαγγελματίες σε μόνο περιοριστούν θα Κονγκ Χονγκ του κάτοικοι οι ή πολίτες Οι 

 επισκέπτες. εκλεπτυσμένους
 αυτοπιστοποιημένους, σε σε περιοριστούν θα Βασιλείου Ηνωμένου του κάτοικοι οι ή πολίτες Οι 

 BITRACE: Νομισμάτων Πρόσφορα Αρχική στην 

 Καναδά. του και Σιγκαπουρης της κάτοικους τους για ισχύει κανονισμός ίδιος 
 έγγραφο.

 παρόν στο αναφέρεται όπως Νομισμάτων) Πρόσφορα Αρχική Offering= Coin (Initial ΙCO στην BITRACE
 νομίσματα αγοράσουν να θέση σε είναι δεν ΗΠΑ των κάρτας πράσινης κάτοχοι ή πολίτες 
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I.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

 
1. Για  την BITRACE Investments LTD 

Η 

  
  

Η

 

 

 
 
Η

 
 
Η

 
Η

 Ευρώπη. νότια στη και καθώς Μαγκρεμπ) (κράτη Αφρικής
 βορείου της χώρες ορισμένες σε Τυνησία, στην BITRACE το χρησιμοποιώντας κρυπτονομισμάτων

 μέσω πληρωμή την εισάγει να και θέρετρα τουριστικά κάποια πρακτορεία, ταξιδιωτικά
 κάποιους χ. λ. αποκτήσεις, καινούργιες κάποιες κάνει να σκοπό έχει LTD INVESTEMENTS BITRACE 

 BITRACE. κρυπτονόμισμα
 το χρησιμοποι.ώντας ομορφιάς σαλονιού παραπάνω του προιοντα τα αγοράζουν να BITRACE)

 (Aγοραστες τους επενδυτές στους επιτρέψουν να ώστε έτσι LaBeau, & Labelle ομορφιάς σαλονιών
 των μἀρκετινγκ ένα και καμπάνια παγκόσμια μια αρχίσουν να ca //margaretlasertoronto. https:

 Τορόντο στο Beauty Margarete’s την με συμφωνήσει να επιτύχει έχει LTD INVESTMENTS BITRACE 

 BITRACE νομίσματα χρησιμοποιώντας com bdswiss. //www.
 https: σελίδα παρακάτω στην κρυπτονομἰσματα και εμπορεύματα αλλά διάφορα και καθώς FOREX,

 δείκτες, μετοχές, εμπορευτοὐν να BITRACE) (Αγοραστές της επενδυτές στους επιτρέψει να ώστε
 έτσι PLC, Holding BDSwiss την με συμφωνία σε έρθει να καταφέρει έχει LTD INVESTMENTS BITRACE 

 Τυνησίας της Χαμμαμετ στο εκτάρια) 300 έκταση: (Συνολική
 ψυχαγωγίας μονάδες και ξενοδοχεία πρωτοκλασάτα από περιβαλλόμενη 1 Φόρμουλα πίστας

 μιας και συμπεριλαμβανομένης σύνθεσης, αθλητικές κτιριακής ολοκληρωμένης μιας χτίσιμο το σκοπό
 ως χειέ ίοπο ο το , City  F1  Racing  Tunisia  όπρ τζεκτ του ίυλοπο ησης  αδι ιίσ   δικα α στη ειναι iίεταιρε α 

  Crop. Holdings KJ  του έμ λος ίεπ σης ειναι ίοπο α η  ίΒασ λειο, έΗνωμ νο
  ίΛονδ νο, το δραέ με ύεπενδ σεων ίεταιρε α ήβρετανικ μια ίνε αι LTD  INVESTMENTS  BITRACE

a) Το  της όπρ τζεκτ BITRACE Investments LTD 

i. Tunisia Racing F1 City: 
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 ήΠεριγραφ  όπρ τζεκτ του 

 όΑυτ
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o
 
o
 
o
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o
 
o
 
o
 
o
 
 
Για  3 Παράρτημα βλ. πληροφορίες περισσότερες 

 κήπους και ζώνες Πράσινες 

 πάρκινγκ θέσεις 25000 

 κέντρο εμπορικό Μεγάλο 1 

 καζίνο διεθνές Μεγάλο 1 

 βουνά και/τα κόλπο τον θέα με παραλίαστην  δίπλα Διαμερίσματα 600 

 κόλπο τον θέα με βίλες Δίδυμες 240 

 θάλασσα στη δίπλα Βίλες 60 

 Σάλε Μεγάλα 4 

 Techno-park 1 

 club beach με Παραλίες 

 κουζίνεςδιαφορετικές  με εστιατόρια Διεθνή 8 

 ξενοδοχείο 7άστερο 1 

 ξενοδοχεία 5άστερα 2 

 Ποδοσφαίρου Γήπεδο 1 

 Γκολφ Γήπεδο 1 o
  τένις γήπεδα Μεγάλα 4 

   έκ ντρο όΕκθεσιακ έΔιεθν ς  1  
  ίΜουσε ο  1  

  Καρτ ίΠ στα  1  

 1 όΦ ρμουλα ίπ στα έεξοπλισμ νη ήΠλ ρως  1  

  έΣυγκεκριμ να: γίψυχαγω ας. άμον δες
 και ίξενοδοχε α άπρωτοκλασ τα απο ιγπεριτρ έυρισμ νη 1 όΦ ρμουλα ίπ στα μια έπερι χει θα ίοπο α

 η , άμον δας ήκτηριακ ς , ήαθλητικ ς έενσωματωμ νης, μιας ίχτ σιμο το απο ίαποτελε ται όπρ τζεκτ το

 

 Το  αγορας της όπρ βλημα

Υπάρχει 

 

 
 
Η

 χώρας. της δυνατότητες οικονομικές μεγάλες τις διαφημίσουν να και αποφάσεις μεγάλες περνούν που
 ατόμων των μέρος γίνουν να εξέλιξης αρχές αρμόδιες τις και Τυνησία την για ευκαιρία μεγάλη πολύ

 μια σαν στέκεται γεγονός το Αυτό 1. Φόρμουλα Πρι Γκραν ένα σε μέρος πάρουν να η παρακολουθήσουν
 να ερχόντουσαν να κόσμο τον όλο από άνθρωποι εύκρατοι τόσοι αθλήματος, του έννοια νέα

 στην χάριν τεχνολογίας υψηλής βιομηχανίας μιας εδραίωση την με χώρα τη ωθήσει να και οικονομία
 στην πλευστότητα μεγαλύτερη δώσει να πιθανόν είναι μηχανών πίστας μιας διαθεσιμότητα 

 χρόνο. στο μέσα
 περίοδο χρονική μέγιστη μια για λειτουργία σε βρίσκονται να μπορούν να είναι να ώστε έτσι νότο, στο

 βρίσκονται να πρέπει βιομηχανία τη για προορίζονται που πιστές οι Επιπλέον, πιστών. υπαρχόντων ήδη
 των αλλοίωσης της λόγω Ευρώπη, στην κυρίως και παγκοσμίως πιστών έλλειψη παγκόσμια μια 

7 
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 όκ σμο στον 1 όΦ ρμουλα της ήΠροβλ ματα :

1 - άΥψηλ  ίφιλοξεν ας έτ λη :

 

 
 

 
 
Ο

 
 
Αυτή

 
 
Τα

 
Είναι

 
Η

 
"Αυτή

 
"

 
 

 “ φέτος.
 και αντίστοιχο κάτι αναμένουμε και 2016, το εκ. 8 4. και 2015 το εκ. 8 2. των ύψους του απώλειες Είχαμε 

 Γκραντ. Τζον ΟΒΟΑ του πρόεδρός ο δήλωσε συμβολαἰου“ τρέχοντος του όρους τους υπό Πρι Γκραν
 Βρετανικό το διεξάγουμε να μας για εφικτό οικονομικά είναι δεν επειδή πάρθηκε δεν απόφαση η 

 καταστροφή.
 της οικονομική την κόστος με κάνει το να διατεθιμένη είναι δεν Φ1, την με της σχέση τη συνεχίσει να θέλει

 Silverstone η ενώ και Silverstone την και ΟΒΟΑ τον με συζητήσεων σειρά μια αρχίσει έχει Media Liberty 

 Silverstone. στην πολύ στοιχήσει έχει Αυτό 2026. το εκατομ, 25 στις και
 φέτος λίρες εκατομμύρια 16 στις συμφωνία, μακροχρόνια καινούργια η ξεκίνησε οποίο τον χρόνος ο 2010,
 το λίρες εκατομμύρια 12 τις Από χρόνο. κάθε εκατο τοις 5 κατά αυξάνονται που φιλοξενίας τέλη τα το 

 πέρσι. και βάθρο στο
 πρώτος βρέθηκε αφού νίκες, συνεχόμενες σφραγίσει να θέλει Χάμιλτον Λουίς ο όπου Σαββατοκύριακου,

 του αυτού αγώνα τον για Silverstone στο επιστρέψει Φ1 της πίστα η πριν μέρες λίγες μόλις έρχονται νέα 

 Media. Liberty ιδιόκτητες Αμερικάνους
 καινούργιους τους με συμφωνία καινούργια υπογραφεί αν εκτός Silverstone στο χώρα πλέον λαμβάνει

 θα δεν και αλλαγές μεγάλες με αντιμέτωπο έρχεται Πρι Γκραν βρετανικό το ότι σημαίνει απόφαση η 

 τέτοιο. κάτι για δυνατότητα η και
 δίνεται τους όποτε χρόνια, 2 σε συμφωνία ισχύουσα την από υποχωρήσουν να του επιθυμία την εξέφρασαν

 και Νορμθάμπτον επαρχίας της πίστας της ιδιοκτήτες οι είναι (ΟΒΟΑ) Αγώνων Οδηγών Βρετανών Όμιλος 

 τους. συμβόλαιό στο διακοπής όρο έναν ενεργοποίησαν Silverstone της ιδιόκτητες
 οι αφού αμφιβολίες σοβαρές σε είναι 1 Φόρμουλα της ημερολόγιο στο Πρι Γκραν βρετανικού του μέλλονΤο

2 - ίΚαμ α  ήδιεξαγωγ ς ώτελ ν των ήεπιπληρωμ στην ἐκυβ ρνησης της ήσυμμετοχ  
15 

     
  

όΩστ σο

 
    Φ1. της όημερολ γιο στο στεςίπ λλεςά έπολλ ς με

 ίαντ θεση σε της έκυβ ήρνησ την απο ήυποστ ριξη ίκαμ α χειέ δεν άΝορθ μπτον ίεπαρχ ας της ίπ στα η 

  ώαγ νες. τους ύαυτο ς ήφιλοξεν σουν να για τελη άκ ποια ώπληρ νει και ήυποστηρικτ ς ύκ ριος
 ο ίε ναι έκυβ ρνηση ήτοπικ η ώπεριπτ σεις όπερισσ τερες Στις όΦ ρμουλα. ὠαγ νες τουςώχ ρες  ιο ήφιλοξεν σουν

 να στο ήκυβερν σεις τις όαπ ύεπενδ θηκαν λἀδολ ρια ύεκατομμ ρια 600.5 ίπερ που ήδιεξ χθησαν, πουό ώχωρ ν
 των ήκυβερν σεις ίαντ στοιχες τις απο ήχρηματοδοτ θηκαν όσαιζ ν ίτελευτα ας της ώαγ νες 19 τουςόαπ  

3 - Έ  σοδα  Φ1 Πρι Γκραν ίεισητηρ ων ήπωλ σεις τις απο όμ νο .

Τα

 
 διοργάνωσης έξοδα τα με σχέση

 σε τίποτα σχεδόν λόγια λίγα Με εισητηρίων. χιλιάδων 25 πωλήσεις τις από εκατομμύρια 6 2. μόνο ήταν
 Μπακού στο πέρσι έσοδα άμεσα Τα Φ1. της ιδιόκτητων των τσέπες στις κατευθείαν πάνε προώθηση την

 ή πελατών των υπηρεσίες τις εμπορευματοποίηση, την και μετάδοση την από μαζεύονται που χρήματα τα
 ενώ εισητηριων, πωλήσεις στις μόνο περιορισμένα είναι αγώνων διοργανωτές τους για έσοδα άμεσα 
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 σύΛ εις  άαγορ ς της όπρ βλημα το για :

1 - ύΛ ση  Φ1 της ίφιλοξεν ας έτ λη άυψηλ τα για :

  Φ1: της Γκρουπ το με ήδιεξαγωγ ς ώτελ ν των άΔιαπραγμ τευση

 
 
Το
 
 

 εκ. 18 πληρώνει Καναδάς ο και εκ. 7 πληρώνει Ιταλία η τέλη, καθόλου πληρώνει δεν Μονακό 

 Μαγκρέμπ. του περιοχή στην συγκεκριμένα
 και Ήπειρο αφρικανική στην Φ1 την εισάγουμε να μπορέσουμε να και USD εκ. 15 τα ξεπερνά

 μην να τιμή η ώστε έτσι απαραίτητη, είναι Γκρουπ Φ1 το με φιλοξενειας τέλη τα για διαπραγμάτευση Η

  

 

 

2- ύΛ σεις
 ίφιλοξεν ας

 ώτελ ν των ήπληρωμ στην έκυβ ρνησης της ήσυμμετοχ μη την για 
.

ήΣυμμετοχ
   ώυποδομ ν.

 όκ στος το και  άεκτ ρια)  (300  κτασηέ την με ίΤυνησ ας της έκυβ ρνησης της 

3 - 
 . Πρι Γκραν

 ίεισητηρ ων ώπ ληση την απο όμ νο έπρο ρχονται που σοδαέ τα για ύΛ σεις

 
 

 διαμερισμάτων. και βιλών πώληση την με συνδυασμό σε κέντρα..) εμπορικά
 καζίνο, (ξενοδοχεία, City F1 στην προιόντα εισάγουμε θα και χρόνο κάθε διαγωνισμούς πολλαπλούς
 διοργανώνει θα που σύμπλεγμα αθλητικό ένα σε Φ1 της πίστα την ενσωματώσουμε να Σχεδιάζουμε
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 ίΕυκαιρ ες  άαγορ ς 
Τα

  
• ίΒρ σκεται

  
• έΔιαθ τει

• Στην

 
  λάδολ ρια εκ. 145 όκ στος με

 1 όΦ ρμουλα ίπ στας ςμια όοικοδ μηση την ίσ γουρη άκ νουν θα ίοπο οι οι άπαρ γοντες, ίε ναι ίδιναρ ου
 ύΤυνησιακο του όκ στος όχαμηλ το και άυλικ έακατ ργαστα τα όδυναμικ , όεργατικ το ίΤυνησ α,   

 
  έιδ ες όκαινοτ μες έν ες ήαναζητ σουν να και ίτεχνολογ ες

 ύκαινο ργιες ήγγρ οραμαθουν  όικαν τητα ίαπ στευτη με όπροσωπικ έειδικευμ νο ενα  

    . ίκ νητρο
 άμεγ λο ναέ ίε ναι όαυτ και ύπρωτε ουσες έευρωπαικ ς τις απο άμακρι ρεςώ 3 ροό έμ σο άκατ  

     events:
 ώδιεθν ν άμεγ λων ίφιλοξεν α την για μερος όιδανικ ἰΤυνησ α την άκ νουν ἀχαρακτηριστικ άπαρακ τω 

έΜ ρη  ίπ στας της 
όΚ στος  Φ1 ίπ στας 

ίΑγγλ α 

όσΚ τος  Φ1 ίπ στας 
ίΤυνησ α 

ίΠ στα έσυνιθεσμ νη(  1Φ ίτεχνολογ α ) $ 75 m $ 35 m 

ήΚτ ριο  πιτ &Paddock Club $ 50 m $ 30 m 

άΕιδικ  άηλεκτρονικ $ 30 m $ 18 m 

άΠρ χωμα  όσκυρ δεμα όπροστατευτικ και $ 50 m $ 35 m 

ύΚ ρια  έεξ δρα $ 30 m $ 18 m 

ήΚτ ριο  άομ δας $ 15 m $ 3 m 

όΙατρικ  έκ ντρο $ 5 m $ 2 m 

έΚ ντρο  ΜΜΕ $ 15 m $ 4 m 

 

$ 270 m $ 145 m 
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 άΑγορ  όανταγωνισμ ς και :

 Φ1 Πρι Γκραν ενα ήφιλοξεν σουν να έθ λουν ώχ ρες έπολλ ςότ σες  ίΓιατ ?

Οι

 
Επιπρόσθετη

 
Ένας

 
Η

 
Ακόμα

 
 

 αυτό. από μόνο $ εκατομμύρια
 8 2, εισέπραξε και Τέξας στο εκδήλωση άλλη οποιαδήποτε από 2012 του Νοέμβριο τον ποτά ανάμεικτα

 και κρασί μπύρα, περισσότερη πούλησε COTA Η χρόνου. προηγούμενο του μήνα ίδιο τον από υψηλότερες
 εκατό τοις 23 ήταν 2012 του Νοέμβριο τον πωλήσεις οι καθώς αυξηθήξαν ποτά σε εισπράξεις οι και 

 χρόνο. προηγούμενο τον
 επιτεύχθηκαν που 2$ 86, αντίστοιχα τα από υψηλότερο πολύ παραμένει αγώνα, του ήμερα την 16$ 266,
 στα έπεσαν πόσα τα που Παρόλο $. 40 114, στα βρισκόταν ορός μέσος αντίστοιχος ο χρόνο προηγούμενο

 τον Κυριακή κοντινότερη την σύγκριση, Σε όρο. μέσο κατά $ 44 300, πληρώνουν να πελάτες τους
 με % 8 97, στο ήταν αγώνα τον από πριν βραδιά την Όστιν του κέντρο στο ξενοδοχείων των πληρότητα Η

 πέρσι. περίοδο ίδια την αντίστοιχο το από ποσό μεγαλύτερο φορές 3 είναι που κάτι δολλἀρια, εκατομμύρια
 32 εισέπραξαν Όστιν του περιοχή στην ξενοδοχεία τα πραγματοποιήθηκε, αγώνας ο και όποτε Νοέμβριου,

 18 Κυριακή την τέλειωσε όποια η περίοδο, 5ημερη την κατά ότι ανέφερε Research Travel Smith 

 Πρι. Γκραν
 Βρετανικό το μετά θεατών παρουσία μεγαλύτερη δεύτερη την του δίνοντας θεατές 429 117, προσέλκυσε

 Τέξας του Όστιν στο (COTA) Americas the of Circuit στο αγώνας εναρκτήριος Ο χρόνων. 5 χωρισμό έναν από
 μετά Φ1 της χάρτη στον επέστρεψαν όποιες οι ΗΠΑ, οι είναι ευεγετουμενους μεγαλύτερους τους από 

 χώρας. της ανάπτυξη οικονομική την και
 τουρισμό στον Αζερμπαιτζάν στο 2017 Πρι Γκραν του επιρροή μακροπρόθεσμη πιθανή την για γνωστά είναι

 λιγότερα Ακόμα Μπακού. στο event του κέρδος το για μιλήσουμε να δύσκολο είναι ανάλυση κατάλληλη
 την Χωρίς οργάνωσης. της η επικοινωνίας της οικοδόμησης, της τομέα στον δουλειά για εργασίας

 θέσεις δημιουργώντας διαμορφωθεί να μπορεί οικονομία στην επιρροή βραχυπρόθεσμη 

 
Για

 
Δεν

 
Η

 
 φορές. 5 κατά και φορές

 πολλές τους, τιμές τις αυξάνουν ξενοδοχεία κάποια στιγμή ίδια Την (48%). επόμενη την ή (40%) εβδομάδα
 προηγούμενη την από μεγαλύτερη πολύ (72%), Πρι Γκραν του σαββατοκύριακο το υψηλότερη σημαντικά

 είναι και com, booking. στο ματιά απλή μια από υπολογιστεί να μπορεί διαμερισμάτων) λοιπών και χόστελ
 των (και Μπακού στο ξενοδοχείων των πληρότητα η χρόνο, επόμενο τον και αναμένεται κατάσταση ίδια 

 περιορισμένη. μάλλον ήταν να πρέπει επιρροή η πολιτεία) την από έξω ήρθαν 67%
 οποίων των εκ Τέξας, στο πήγαν που ανθρώπους 512 114, τους με σύγκριση (σε πολίτες Αζερμπαιτζανούς

 από αγοράστηκαν μισά τα από περισσότερα και εισητήρια 0000 25, μόνο πωλήθηκαν ότι γεγονός
 το κανείς αναλογιστεί αν ωστόσο Μπακού, στο Πρι Γκραν περσινό το για έρευνες αντίστοιχες υπάρχουν 

 εισητηρίων πωλήσεις τις από τέλη τα και ομάδες οι ξόδεψαν όσα και σπόνσορες
 εταιρείες, event, του παρουσίαση την για κόστος το ταξιδιού, κόστος το Φ1, την από έξω διασκέδαση

 ποτά, αναψυκτικά, φαγητά, αυτοκινήτων, ενοικιάσεις τις ξενοδοχεία, τα και εμπεριέχει Αυτό εκατομμύρια.
 355 περίπου ήταν Τέξας του πολιτεία στην οφέλη οικονομικά τα 2013), Hoyte, (Don Prix” Grand States

 United One Formula 2013 the from Gain Fund Trust Event “Major μελέτη τη με σύμφωνα παράδειγμα 

 Πρι. Γκραν του διάρκεια τη κατά τουρισμό στον επιπτώσεις
 άμεσες τις υπολογίσουμε να εύκολο πιο πολύ Είναι εκτιμιθεί. να δύσκολο είναι ωστόσο τουρισμό στον

 του επιρροή μακροπρόθεσμη Η προετοιμασίας. διάρκεια την καθολη δημοσιεύσεων και νέων πληθώρα μια
 από και αλλά δίκτυα, τηλεοπτικά διεθνή από προωθείται μετάδοση 3ημερη Η τουρισμό. κανείς προωθήσει

 να για πλατφόρμες καλύτερες τις από μια είναι Φ1 η θεατές, εκατομμύρια 500 με και χάρτη αθλητικό
 παγκόσμιο στον χώρες τις αυτές Βάζει αγώνας. ο γίνεται όπου περιοχή στην παρακολουθούν που θεατών
 χιλιάδων μέσω πόσα χρηματικά τεράστιο κερδίζουν Φ1 την φιλοξενούν οποίες οι χώρες ανεπτυγμένες 

  

 

 

 

 

https://www.raconteur.net/business/refuelling-f1-in-america
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όΗμερολ γιο  1 όΦ ρμουλα Πρι Γκραν (2017 – 2018) 

2017 Grand Prix  2018 Grand Prix  

26 ίΜαρτ ου , ύΜελβο ρνη  (Australia GP) Australia Grand Prix ύΜελβο ρνη( ) 

9 ίΑπριλ ου , ἀΣανγκ ι  (China GP) China Grand Prix άΣανγκ ι( )* 

16 ίΑπριλ ου , ίΣακ ρ  (Bahreïn GP) Bahreïn Grand Prix ίΣακ ρ( ) 

30 ίΑπριλ ου , όΣ τσι  (Russia GP) Russia Grand Prix όΣ τσι( ) 

14 ίΜα ου ,  ώΒαρκελ νη  (Spain GP) Spain Grand Prix ώΒαρκελ νη( ) 

28 ίΜα ου , όΜ ντε  άΚ ρλο (Monaco GP) Monaco Grand Prix όΜ ντε( ) άΚ ρλο 
11 , άΜοντρε λ ίΙουν ου  (GP Canada) Canada Grand Prix άΜοντρε λ( ) 

9 ίΙουλ ου , ίΣπ λμπεργκ  (Austria GP) Austria Grand Prix ίΣπ λμπεργκ( ) 

16 ίΙουλ ου , ίΣ λβερστοουν  (UK) Great Britain Grand Prix ίΣ λβερστοουν( ) 

30 ίΙουλ ου , έΒουδαπ στη  (Hungary GP) Hungary Grand Prix έΒουδαπ στη( ) 

27 ύΑυγο στου , Spa-Francorchamps (Belgium GP) Belgium Grand Prix (Spa-Francorchamps) 

3 ίΣεπτεμβρ ου , όΜ ντσα  (Italy GP) Italy Grand Prix όΜ ντσα( ) 

17 ίΣεπτεμβρ ου  , ύΣιγκαπο ρη  (Singapore GP) Singapore Grand Prix (Marina Bay)* 

8 ίΟκτωβρ ου , ύΣουζο κα  (Japan GP) Japan Grand Prix du ύΣουζο κα( ) 

22 ίΟκτωβρ ου Ό, στιν  (US GP) US Grand Prix Ό( στιν) 

29 ίοΟκτωβρ υ , όΜεξικ  (Mexico GP) Mexico Grand Prix όΠ λη(  ύΜεξικο του )

12 ίΝοεμβρ ου , άΣ ο  άΠ ολο (GP du Brésil) Grand Prix du Brésil άΙντερλ γκος( ) 

26 ίΝοεμβρ ου , Yas marina (Abu Dhabi GP) Abu Dhabi Grand Prix (Yas Marina) 

25 ίΙουν ου , ύΜπακο  (Azerbaïdjan, Europe GP) Azerbaïdjan Grand Prix ύΜπακο( ) 

1 άΣεπ νγκ ίΟκτωβρ ου ,  (Malaysia GP)  Germany Grand Prix όΧ κενχαιμ( ) 

  France Grand Prix  (Paul Ricard) 
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 όκ σμο τον ἀαν1 Φ ίεισητηρ ων έΤιμ ς :

 

ίΠαρουσ ες  1 όΦ ρμουλα ώαγ να έημ ρα στην 
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ii. BITRACE όΤουρισμ ς  ίταξ δι και :

 

 
 BITRACE ώχρησιμοποι ντας ἐθ ρετρα μας ἀξενεδοχειακ στα Timeshare άΑγορ σουν 

 BITRACE ώχρησιμοποι ντας ώδιακοπ ν πακετα άΑγορ σουν 
 BITRACE ώχρησιμοποι ντας ύπροορισμο ς

 έσυγκεκριμ νους για ίγραφε α άτουριστικ έσυγκεκριμ να απο εισητηρια άαεροπορικ άΑγορ σoυν 
  BITRACE ώχρησιμοποι ντας ώχ ρες έμεσογειακ ς έσυγκεκριμ νες σε ίαυτοκ νητα άΝοικι σουν 

 
 να: BITRACE του όκατ χους στους έεπιτρ ψει να στεώ τσιέ

 ίΙσπαν α, την και όΜαρ κο το ίΤυνησ α, στην BITRACE με ήπληρωμ την άεισ γει να και έθ ρετρα άξενοδοχειακ
 άκ ποια και ίπρακτορε ο όταξιδιωτικ έδιεθν ς ενα  ήαποκτ σεινα ύσκοπε ει LTD investments BITRACE Η

•
•

•
•

b) ίΚοινοπραξ ες  της BITRACE Investments LTD 

Labelle & LeBeau Beauty  

Η
 Ltd Investments BITRACE την όαπ ύεμπορε εται και ίπροωθε ται ίοπο α η

 , ἀΚαναδ του όΤορ ντο στο Beauty Margarete’s την απο ύαναπτ χθηκε που έιδ α μια ίε ναι LeBeau & LaBelle 
.

 

c) ίΣυναιτερισμο   της BITRACE Investments LTD 

BDSwiss LTD 

 

https://www.bdswiss.com/about/ 

 

 

2. ραμαΌ : Το
 ίκαινοτομ ας και άαν πτυξης όδημιουργικ τητας, ήεποχ έν α

 μια σε  ήοδηγ σει θα και μας όπρ τζεκτ του όδυναμικ το ήπλ ρως ήαξιοποι σει θα BITRACE 
.

 

3. όΣτ χος : Να
 ίκαινοτομ α. την ήαυτ απο έαυτ ς

 και ύεπωφεληθο ν να στεώ  έχωρες, τσι έμεσογειακ ς ύγ ρω στις BITRACE το έφ ρουμε 

 

4. ήΣτρατηγικ : 

Το

 
 BITRACE. του πλατφόρμα την από προσιτά είναι πρότζεκτ του πλαίσια στα υπηρεσίες

 οι και προιόντα τα όλα όπου περιβάλλοντος, ενός δημιουργία η είναι επιτυχία την προς μας σχέδιο 
 ασχοληθούν. να θελήσουν όσους σε υπηρεσίες και συναλλαγές σε πρόσβαση δώσει θα αλλά racing,

 One Formula Tunisia πρότζεκτ του πλαίσια στα υπηρεσίες παρέχονται και χρηματοδοτήσεις γίνονται που
 τρόπο στον επανάσταση φέρει θα μόνο όχι που του, πλατφόρμας της μέσω κρυπτονομισμάτων των αγοράς

 της ώχ ρο στο ίκαινοτομ α μια ἀεισ γει θα του άαν ήπτυξ ς ήστρατηγικ την με BITRACEΤο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η

Έχουμε 

 
Είναι

  
 κόσμο. τον όλον από εμπόρους σε αξιόπιστη BDSwiss την κάνει

 έχει Αυτό ασφάλεια. και σιγουριά με εμπορεύονται να προχωρημένους είτε αρχάριους είτε πελάτες, στους
 επιτρέπουν θα που πληροφορίες επίκαιρες και συναλλαγών πλατφόρμα μια διαθέσουμε να μας αποστολή

 Είναι μας. πελάτες στους λογισμικό και συνθήκες δυνατές καλύτερες τις διαθέτουμε να μας πολιτική 

 άπελ τες. τους μας λουςό ίυποστηρ ζουμε και
 ώυπηρεσι ν ώεμπορικ ν ώπληθ ρα μια έδιαθ τουμε ώκαθ ς όεμπ ρων, ώπολλ ν ήεπιλογ ώτπρ η η Ίγ νει

 
 . CFDs /  Forexστα και ώεπιλογ ν ώδυαδικ ν όεμπ ριο

 στο ύειδικε εται και ώΕυρ πης της ύθεσμο ς ύοικονομικο ς ύμεγαλ τερους τους απο έ ςναείναι BDSwiss 

https://www.bdswiss.com/about/
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2. ICO Calendar and Bonus 
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3. ήΔιανομ  ίνομ σματος :

 
 

 

 

 

4.  συναλλαγών Πλατφόρμα  

θα  έτος στο Μέσα 2018, σε  νόμισμα το εισάγουμε να ροντίσουμεφ BRF

 κανάλια. τα
 ολα σε ανακοινωθεί να και ανανεωθεί  πληροφορία η θααυτή 2018 του Μάρτιο Τον κόσμου. του εμπορίου

 συνέδρια διεθνή μεγάλα τα όλα 
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5. έΣυχν ς  άνομισμ των ώπ ληση την για ήερωτ σεις 

άΠοι  η ίε ναι BITRACE Investments LTD? 

 
Η

Φόρμουλα

 
Η

καθώς

 
 
Η

ομορφιάς

 
Η

χρησιμοποιώντας
 Ευρώπη. νότια στη και

 καθώς Μαγκρέμπ) (κράτη Αφρικής βορείου της χώρες ορισμένες σε Τυνησία, στην BITRACE το 
 κρυπτονομισματών μέσω πληρωμή την εισάγει να και θέρετρα τουριστικά κάποια πρακτορεία,

 ταξιδιωτικά κάποιους χ. λ. αποκτήσεις, καινούργιες κάποιες κάνει να σκοπό έχει LTD INVESTEMENTS BITRACE 

 BITRACE. κρυπτονόμισμα το χρησιμοποιώντας ομορφιάς σαλονιού παραπάνω του προιόντα τα
 αγοράζουν να BITRACE) (Aγοραστές τους επενδυτές στους επιτρέψουν να ώστε έτσι LaBeau, & Labelle 

 σαλονιών των μάρκετινγκ ένα και καμπάνια παγκόσμια μια αρχίσουν να ca //margaretlasertoronto. https:
                     Τορόντο στο Beauty Margarete’s την με συμφωνήσει να επιτύχει έχει LTD INVESTMENTS BITRACE 

 BITRACE. νομίσματα χρησιμοποιώντας com bdswiss. //www.https: 
     σελίδα παρακάτω στην κρυπτονομίσματα και εμπορεύματα άλλα διάφορα

 και  FOREX, δείκτες, μετοχές, εμπορευτούν να BITRACE) (Αγοραστές της επενδυτές στους επιτρέψει
 να ώστε έτσι PLC, Holding BDSwiss την με συμφωνία σε έρθει να καταφέρει έχει LTD INVESTMENTS BITRACE 

 Τυνησίας. της Χαμμαμέτ στο εκτάρια)
 300 έκταση: (Συνολική ψυχαγωγιας μονάδες και ξενοδοχεία πρωτοκλασάτα από περιβαλλόμενη 1 

 πίστας μιας και συμπεριλαμβανομένης σύνθεσης, αθλητικής κτηριακής ολοκληρωμένης μιας χτίσιμο
 το σκοπό ως έχει οποίο το City, F1 Racing Tunisia πρότζεκτ του υλοποίησης διαδικασια στη είναι εταιρεία 

 Crop. Holdings KJ του μέλος επίσης είναι οποία
 η Βασίλειο, Ηνωμένο Λονδίνο, το έδρα με επενδύσεων εταιρεία βρετανική μια είναι LTD INVESTMENTS BITRACE Η

Τι  νομισματα τα ειναι BITRACE  ?

 
 κόσμο τον ανά της συνεργάτες στους

 ανάμεσα και άμεσα) επενδύει γκρουπ το (όπου αυτήν με σχετίζονται που επιχειρήσεις στις ανάμεσα
 αποδεκτά και χρήσιμα (BRF) BITRACE νομίσματα τα κάνει να σχεδιάζει LTD INVESTMENTS BITRACEΗ 

Τι  το ίε ναι Tunisia Racing F1 City? 

Το

 
 Τυνησίας: της Χαμαμέτ στο εκτάρια) 300 έκταση: ψυχαγωγίας.(Συνολική

 μονάδες και ξενοδοχεία πρωτοκλασάτα από περιτριγυρισμένη 1 Φόρμουλα πίστα μια περιέχει θα
 οποία η μονάδας, κτηριακής αθλητικής, ενσωματωμένης, μιας χτίσιμο το προβλέπει F1 Racing Tunisia 

 

o 1 ήΠλ ρως  1 όΦ ρμουλα ίπ στα έεξοπλισμ νη 
o 1 ίΠ στα  Καρτ 
o 1 ίΜουσε ο  

o 1 έΔιεθν ς  έκ ντρο όεκθεσιακ 
o 4 άΜεγ λα  έτ νις ήγ πεδα 

 
o 1 ήΓ πεδο  Γκολφ 
o 1 έΓ πεδο  ίποδοσφα ρου 
o 2 ά5 στερα  ίξενοδοχε α 
o 1 ά7 στερο  ίξενοδοχε ο 
o 8 ήΔιεθν  ίκουζ νες έδιαφορετικ ς με όεστιατ ρια 
o ίεΠαραλ ς  clubs beach με 
o 1 Techno-park  

o 4 άΜεγ λα  έΣαλ 
o 60 ίΒ λες  άθ λασσα στη ίδ πλα 
o 24 Δ0 ίδυμες  οόκ λπ τον έθ α με ίβ λες 
o 600 ίΔιαμερ σματα   ίπαραλ ήα την έθ α με / και  άβουν τα 

https://www.bdswiss.com/
https://margaretelasertoronto.ca/
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o 1 άΜεγ λο  ίκαζ νο έδιεθν ς 
o 1 άΜεγ λο  έκ ντρο όεμπορικ 
o 25000 έθ σεις  άπ ρκινγκ 
o άΠρ σινες  ήκ πους και ώζ νες 

Για  3 άπαρ ρτημα βλ. ίπληροφορ ες όπερισσ τερες 

άΠοι  η ίε ναι BDSwiss? 

Η

 
 

 
Είναι

 κόσμο τον όλον από εμπόρους σε αξιόπιστη BDSwiss την κάνει έχει Αυτό ασφάλεια.
 και σιγουριά με εμπορευτούν να προχωρημένους είτε αρχάριους είτε πελάτες, στους επιτρέπουν

 θα που πληροφορίες επίκαιρες και συναλλαγών πλατφόρμα μια διαθέσουμε να μας ποστόληα
 Είναι μας. πελάτες στους λογισμικό και συνθήκες δυνατές καλύτερες τις διαθέτουμε να μας πολίτικη 

 πελάτες. τους μας όλους υποστηρίζουμε και υπηρεσιών εμπορικών πληθώρα μια
 διαθέτουμε καθώς εμπόρων, πολλών επιλογή πρώτη η γίνει Έχουμε CFDs. / Forex και επιλογών δυαδικών

 εμπόριο στο ειδικεύεται και Ευρώπης της θεσμούς οικονομικούς μεγαλύτερους τους από ένα BDSwiss 

https://www.bdswiss.com/about/ 

Τι  η ίε ναι L Ba elle & LeBeau Beauty? 

Η
 Ltd. Investments BITRACE την απο ύεμπορε εται και ίπροωθε ται ίοπο α η

 , άΚαναδ του όΤορ ντο στο Beauty Margarete’s την όαπ ύαναπτ χθηκε που έιδ α μια ίε ναι LeBeau & LaBelle 

Τι ότουρισμ ς ? ίταξ δι και  όπρ γραμμα το ίε ναι 

 2018 )ύ(Ιο λιος BITRACE ώχρησιμοποι ντας έθ ρετρα μας άξενεδοχειακ στα Timeshare άΑγορ σουν 
 2018 )ύ(Ιο νιος BITRACE ώχρησιμοποι ντας ώδιακοπ ν έπακ τα άΑγορ σουν 

 2018 )άι(Μ ος BITRACE ώχρησιμοποι ντας
 ύπροορισμο ς έσυγκεκριμ νους για ίγραφε α άτουριστικ έσυγκεκριμ να όαπ ήεισητ ρια άαεροπορικ άΑγορ σoυν 

  2018 )ά(Μ ιος BITRACE ώχρησιμοποι ντας ώχ ρες έμεσογειακ ς έσυγκεκριμ νες σε ίαυτοκ νητα άΝοικι σουν 

 να: BITRACE του όκατ χους στους έεπιτρ ψει να στεώ
 τσιέ ίΙσπαν α, την και όΜαρ κο το ηΤυν ίσ α, στην BITRACE με ήπληρωμ την άεισ γει να και έθ ρετρα άξενοδοχειακ

 άκ ποια και ίπρακτορε ο όταξιδιωτικ έδιεθν ς ενα ήαποκτ σει να ύσκοπε ει LTD investmentsΗ BITRACE  

 
•
•

•
• .

άΠοι  άνομισμ των των άκ τοχοι οι χουνέ ήπλεονεκτ ματα BITRACE  ?

-  πλατφορμα στην εμπορευονται να αρχισουνΝα CFDs BDSwiss  το με BITRACE Απριλιος(  20 18).

-  το με χωρες μεσογειακες συγκεκριμενες σε αυτοκινητα νοικιασουν Να BITRACE Ιουνιος(  2 018).

-   το με προορισμους καποιους για πρακτορεια μας ταξ. τα απο εισητηρια κλεισουν Να BITRACE Ιουνιος(  2018). 

- Να  το με διακοπων πακετα αγορασουν BITRACE Ιουνιος(  2018). 

- Να  αγορασουν Timeshare για  το με θερετρα μας ξενοδοχειακα  BITRACE Ιουλιος(  2018). 

- Να σαλονια στα προιοντα αγορασουν LaBelle  ομορφιας & LeBeau με   το BITRACE ( αιοςM  2019). 

- Να  στο υπηρεσιες και προιοντα αγορασουν Tunisia Racing F1 City με   το BITRACE Ιανουαριος(  2021). 

- Επιστροφη  το καθως υπηρεσιες, τις απο επενδυσεων των 20% του 
 2022 )(Ιανουριος BITRACE νομισματων των κατοχους στους

 μοιραστει θα κερδους καθαρου 

 

 

 

https://www.bdswiss.com/about/
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ίΓιατ  του ίαξ α ηχρηματιστ ήριακ η ίαυξηθε θα BITRACE  ?

άΜετ  του έτ λος το ICO, η  ἀομ δα management θα  οτι έσιγουρ ψει :

- Θα  του ήχρ ση η ίαυξηθε BITRACE σε  ώχ ρες. έπολλ ς 
- Θα  το ίδωθε 10 % των  ώπρο θηση στην ύεπενδ σεις για άχρημ των ώσυνολικ ν και  του άμ ρκετινγκ στο 

BITRACE ίπαγκοσμ ως  2018. του έτ λος το έμ χρι έαγορ ς 20 απο όπερισσ τερες σε όν μισμα το άεισ γει να και  

- Θα  το ίδωθε 10 % του   έκ ρδους ύκαθαρο Tunisia Racing F1 City για στην έεπανεπ νδυση γινει να 
 ίπαγκοσμ ως. BITRACE του άμ ρκετινγκ στο και ώπρο θηση

 
 

άΠοι  άνομισμ των των ήπρομ θεια ήσυνολικ η ίε ναι BITRACE  ?

Η  ήπρομ θεια ήσυνολικ BITRACE ίε ναι  1,000,000,000 .BRF  

Που  ίνομ σματα τα άαγορ σω να ώμπορ πως και BITRACE  ?

άΑγορ ζετε   ίνομ σματα BRF όαπ   τα BRF ICO Crowdsale.  και 
Δεν  το μετα ένομ σματα έεπιπλ ον ύδημιουργηθο ν θα ICO. 

άΜετ  το ICO ίμπορε τε  άαγορ σετε να BITRACE έμ σω  όκατ χων τον BRF σε 
 έαγορ ς. έανταλλακτικ ς

 

 στο άαποδεκτ  ίε ναιάΠοι θα άσυναλλ γματα BITRACE ? Crowdsale 

BTC, ETH, BCH. 

άΥπ ρχει  όπ σα στο ριοό άκ ποιο ίνομ σματα BITRACE ίμπορε  
 ώιδι της ναςέ

 άαγορ σει να 
?

Όχι,
 ήστιγμ . έπροκειμ νη

 την όδιαθεσιμ τητα την με άαν λογα έθ λετε ίνομ σματα σαό άαγορ σετε να Ίμπορε τε 

έπρ πει  ίνομ σματα όπ σα στο ριοό άελ χιστο άκ ποιο άΥπ ρχει BITRACE
 άαγορ σω

 να 
?

Το ίνομ σματα  όμ νο ίε ναι ήπωλ σεων των άδι ρκεια τη άκατ όποσ άελ χιστο 100 BRF   .

ώΜπορ
 έΚορ α όΝ τιο την ή ίΚ να την άΚαναδ ,

 τον ΗΠΑ, τις απο ίε μαι αν όπρ τζεκτ στο ύεπενδ σων α ν 
 ?

 άνομισμ των ώπ ληση στην έμ ρος άλ βουν
 να στο ίαποδεκτο ίε ναι θα ώχ ρες τις έαυτ ς όαπ έεπενδυτ ς έσυγκεκριμ νοι όΜ νο

.

ίΕ ναι  όν μισμα το BRF  ERC20?

 ίε ναι ,Ναι .

όΠ σα ίνομ σματα BRF  ύπουληθο ν θα όπ σα και ύδημιουργηθο ν θα   ?

Η  προμηθεια συνολικη BITRACE ειναι  1,000,000,000 BRF και  650,000,000 ειναι  το για κλεισμενα crowdsale. 

όΠ τε  του ίσυμβολα ου ύδιε θυνση την έξ ρω θα Crowdsale  ?

 του άδι ρκεια τη άκατ ίσελ δα τη ήαυτ σε ίανακοινωθε θα ίσυμβολα ου ύδιε θυνση Η Crowdsale. 

ήΕπισ μανση: ύΠαρακαλο με 
 άκαν λι. η τσατ ύδικτ ωσης, ήκοινωνικ ς έμ σο ένκαν α σε Crowdsale

 του ίσυμβολα ου ύδιε θυνση την ύμοιραστο με θα δεν οτι ώσημει σετε να 

   

  εδω όμ νο ύδιε θυνση την έελ γξτε ύΠαρακαλο με : www.bitrace-token.com  

 

  

 

http://www.bitrace-token.com/
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 σας όν άμισμ το άσυναλλ ξιμο ίε ναι θα Που ?

ύΣκοπε ουμε
 μας. άκαν λια στα ίανακοινωθε θα και ανανεωθεί θα ίπληροφορ α

 η ινομ άσμ ήτων.Αυτ ώπ λησης της άδι ρκεια τη άκατ έσυναλλαγ ς άσχεδι σουμε να 
 

των ήεισαγωγ την ίσ γουρη άκ νουμε θα 20 στο έΜ σα 18,  άνομισμ των BRF σε 
 ίευπηρεσ ς. έσυναλλακτικ ς

 ίδιεθνε ς άμεγ λες τις λεςό 

 2018 Ιαν 25 τις πριν ώπροπ ληση στην ύπωληθο ν ίνομ σματα τα λαό αν ίγ νει θα Τι ?

Αν  τα και 220,000,000 ίνομ σματα ύπωληθο ν  στο ίαπευθε ας ήπροχωρ σουμε θα ήπροπωλ σεις άεβδομ δες 4 στις 
ICO. 

 έσυναλλαγ ς οι ύολοκληρωθο ν ύαφο μου ίνομ σματα τα άπ ρω Θα ?

Ναι,
 ICO. του ἐτ λος το άμετ άεισπρ ξετε να ίμπορε τε και ήεπιτυχ ς τανή οτι ίσημα νει Αυτο blockchain.

 στο μπει να ίμπορε τεότ μπλοκ, ενα σε μπει και γκυρηέ ίκριθε σας, ήσυναλλαγ η ίεπιλαγε όμ λις 

  ύαπαιτο μενο το έσυλλ ξετε να έκαταφ ρετε δεν αν ίσυμβε θα Τι soft cap? 

Όλα  τους. έεπενδυτ ς στους ύεπιστραφο ν θα ήχρ ματα τα 

 όεκδ σεις λλεςά και άΣχεδι ζετε ?

έΕπιπλ ον Οχι.
 ίρ σκα. ύανεπιθ μητα οπ άλλ

 ύδημιουργο σε θα και ίμεριδ ων όυπαρχ ντων των άδι λυση σε ήοδηγ σουν θα όεκδ σεις 

 ήερωτ σεις ή ήβο θεια άπαραπ νω για ώαπευθυνθ να ώμπορ Που ?

 Email στο : info@bitracetoken.com  

   ήΣυζ τηση : www.bitrace-token.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bitracetoken.com
http://www.bitrace-token.com/
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III. Πλεονεκτηματα  νομισματων κατοχων των 
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IV. έΣυνοπτικ ς  ίπληροφορ ες 
 

1.    ὐΣ νοψη  

 

KJ Holdings Corp 

ύΔιε θυνση: 96 Temple green Dr NE, T1Y4T9 Calgary Alberta, Canada 

 ώμητρ ου Αρ. : 2020100463 

ίΣελ δα: www.Kj-holdings.ca 

Mail: info@Kj-holdings.ca 

 

BITRACE INVESTMENTS LTD 

ύΔιε θυνση: 71-75 Shelton Street Covent Garden ,WC2H 9JQ  London , United Kingdom 

 ώμητρ ου Αρ. : 11106857 

ίΣελ δα: www.bitrace-token.com  

Mail: info@bitracetoken.com  

 

 

KJ Holdings Tunisia SARL 

ύΔιε θυνση: Avenue des Nations Unies, 8050 Hammamet, Tunisia 

 ώμητρ ου Αρ. : B07171042017 

ίΣελ δα: www.Kj-holdings.ca 

Mail: info@Kj-holdings.ca  

 

Tunisia Racing F1 City SA 

ύΔιε θυνση: Avenue des Nations Unies, 8050 Hammamet, Tunisia 

 ώΑρ.μητρ ου: B0769932015 

ίΣελ δα: www.Kj-holdings.ca 

Mail: RacingCity@Kj-holdings.ca 

 

 

http://www.kj-holdings.ca/
mailto:info@Kj-holdings.ca
https://maps.google.com/?q=71-75+Shelton+Street+Covent+GardenWC2H+9JQ+%C2%A0+LondonUnited+Kingdom&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=71-75+Shelton+Street+Covent+GardenWC2H+9JQ+%C2%A0+LondonUnited+Kingdom&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=71-75+Shelton+Street+Covent+GardenWC2H+9JQ+%C2%A0+LondonUnited+Kingdom&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=71-75+Shelton+Street+Covent+GardenWC2H+9JQ+%C2%A0+LondonUnited+Kingdom&entry=gmail&source=g
http://www.bitrace-token.com/
mailto:info@bitracetoken.com
http://www.kj-holdings.ca/
mailto:info@Kj-holdings.ca
http://www.kj-holdings.ca/
mailto:RacingCity@Kj-holdings.ca
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2. ἀμ δαΟ anagement Μ 

BITRACE Investment LTD: 

όΠρ εδρος & CEO 

Ο

Αυτή

 
Έχει

 
Έχει

 
Έχει

 
Έπαιξε

 
Ο

 
Ο

Jersey
 
Μίλα  Ισπανικά. λίγα και Γερμανικά Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, άπταιστα 

 Ohio. στο Technology of University Force Air S. U. στο και 
 New Lee, Fort στο College Management Defense Army S. U. στο και Τυνησίας

 της Τύνιδα στην Gestion de Superieur Institut ISG στο σπούδασε Akid Khaled 

 Γερμανίας. της Augsburg στο USD εκατομμυρίων
 $30 απόκτηση στην επέτυχε όπου Ευρώπη, στην τους μονάδα αντίστοιχη
 την και ΗΠΑ των Άμυνας Υπουργείο το με χρόνια 7 πέρασε Akid Khaled 

 χρόνια. 2 σε μέσα ευρώ εκατομμύρια
 57 από πάνω κέρδη σε εξελίχθηκαν που εκατομμυρίων 5 πωλήσεις

 με GNT την για ανάπτυξης ετήσιας ρεκόρ στο ρόλο ουσιαστικό 

 Φρανκφούρτης.
 της Χτηματιστήριο στο και OTCBB το Market, OTC το όπως χρηματιστήρια,

 μεγάλα σε του εταιρείες τις από αρκετές τοποθετήσει να καταφέρει 

 Βοστώνη. στη Yatinoo η και Zurich, AG Amitelo
 η Casablanca, SUNTEL η Frankfurt, GmbH Telecom SUN η Beirut, MIDNET

 η Beirut, GlobalNET η είναι: οποίων των εκ μερικές Ανατολή, Μέση τη Αφρική,
 την Ευρώπη, την όλη σε εταιριών Start-up αρκετών ιδρυτής υπάρξει 

 Φρανκφούρτη. στην AG Telecom
 CATEL στην πωλήσεων διοικητής ως και στην Γερμανίας της Φρανκφούρτη

 Telephone Network Global GNT της VP Executive ως Ελβετίας, της
 Ζυρίχη στην AG Amitelo της πρόεδρος ως Αμερικής της Πολιτείες Ηνωμένες

 στις και Ευρώπη στην επικοινωνιών και τεχνολογίες εταιρείες σε μάνατζμεντ
 του και πωλήσεων των τομέα στον διοίκηση στη θέσεις πολλές αναλλάβει 

 Calgary. στο Corp Holdings KJ της πρόεδρος και SEIL)
 Inc.(OTC: SEILON της και PMEA) Inc.(OTC: PM&E της συμβουλίου διοικητικού

 του πρόεδρος CORP, HOLDINGS KJ της πρόεδρος ο είναι στιγμή τη 
 

 ήεπιχειρ σεων.
 ίΔιο κησης της και ιΟικονομ ώκ ν των ίΤεχνολογ ας, της έατομ στον ίεμπειρ α

 όχρ νια 25 απο άπ νω χειέ που Entrepreneur μπειροςέ ναςέ ίε ναι Akid Khaled 

 

 

 J o s e p h  

B O U R N E  

ήΔιευθυντ ς 

Business ἀΑν πτυξης & 

Ο

 

 Planning. Financial
 Executive  στο και ώΠρο θηση την & Marketing το ύεπενδ σεις, τις Management,

 Asset Development,το Business στο ίεμπειρ α ύισχ ρη μια και όδεξι τητες
 άδι φορες ήαποκτ σει εχει Bourne ύκ ριος ο του, έκαρι ρας της άδι ρκεια τη 

  
 ίκλ μακα. ίπαγκοσμ α μια σε άμ ρκετινγκ

 το και ίεπικοινων α την με ύδιασταυρωθο ν να ίευκαιρ α μια ήΑμερικ όΒ ρεια
 στην Nations First  όκοιν τητες στις ίευκαιρ α μια ώδ θει να το  έκαταφ ρει χειΈ

 ήεπιχειρ σεων. ώδιεθν ν & ίεγχωρ ων  Management στο όχρ νων 18 ίεμπειρ α μια
 έκατ χει ίοπο ος ο Businessman, entrepreneurial  ναςέ ίε ναι –  ήυπ κοος όΚαναδ ς 

άΚατ

.
Ο

 
έΜ σω

 
Εχει

 
 York. New Market OTC στο Inc., Unisource της δρυσε,ί διοςί ο

 που ίεταιρε ας της (IPO) άΠροσφορ όΔημ σια ήΑρχικ μια άλ βει να έκαταφ ρει 

 ήεπιχειρ σεις. ίδιεθνε ς και
 ώεγχ ριες άμεγ λες για ίκοινοπραξ ες και όπρ τζεκτ άμεγ λα ύδιευθ νει να έμπορ σει

 θα ύδιαπραγματε σεις, στις του όικαν τητων των καιτου ώεπαφ ν των 

 έθ σεις. ύδιευθ νουσες σε έεν ργειας
 έπηγ ς ώΑνανε σιμες της και άΟικονομικ ,τα ίΤηλεπικοινων ες στις όχρ νια,

 10 ίτελευτα α τα άαρκετ , ίαφοσιωθε χειέ και ίασχοληθε εχει Bourne  ύκ ριος
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Όπως

 

 
Ο

 
Αυτή

 
Ο   Γαλλικά. και Γερμανικά μαθαίνει και Αγγλικά τέλεια μίλα Bourne κύριος 

 επιχειρήσεις. και ανάγκες τους δικές τις
 για κεφάλαιο συγκεντρώσουν να και Ευρώπη στην και ΗΠΑ στις χρηματηστήριο

 στο μετοχές διάφορες βάλουν να πελάτες τους βοηθά οποία η υπηρεσίας,
 συμβουλευτικής καναδικής μιας Inc. Equity Veritas της CEO ο είναι στιγμή τη 

 της. αξίας της μεγιστοποίηση τη και επιχείρησης της επιτυχία την με παθιασμένος
 πολύ και εφευρετικός πολύ και αλλά αποφασιστικός πολύ είναι Bourne κύριος 

 Γερμανίας. της Φρανκφούρτη
 στη FSE, στο 2010 το ίδρυσε που εταιρεία, Ελβετική μια για IPO ένα επίσης 

 

 

J e d i d i  B E N  

R O M D H A N E  

όΟικονομικ ς  ήδιευθυντ ς 

Ο

Στην

 
άΚατ φερε

άΚατ

 
Την

 
Ο

 
Μιλά   Αραβικά. και Αγγλικά Γαλλικά, άπταιστα 

 Τυνησία. στην Institute
 Management Superior ISG Bardo’s στο Management & Finance στο Degree

 Master ένα έκανε και Administration Business στο πτυχίο με αποφοίτησε Jedidi 

 SEIL). Inc.(OTC: SEILON και
 PMEA) Inc.(OTC: PM&E εταιρείες στις CFO του θέση τη έχει στιγμή παρούσα 

 . ήγεωπονικ ς της αέτομ
 στον ίκοινοπραξ ας ήΙταλο-τυνησιακ ς μιας ήσυνιδρυτ ς τανή και ύεπενδ σεις στις

 ίεμπειρ α άμεγ λη έαπ κτησε Jedidi ύκ ριος ,ο του έκαρι ρας της άδι ρκεια τη 
 άπελ τες. είδιεθν ς και ώεγχ ριους

 ύπολλο ς με ήλογιστικ στην ύβοηθο ν τον να ήυπαλλ λους όυψηλ βαθμους
 (τέσσερις) 4  απο χειέ να  και του ίεταιρε α την ήεπεκτ νει να 

.  άδρ σης ίτομε ς άδι φορους απο ίεταιρε α έλογιστικ ς
 λλεςά σε και ώκαθ ς Management, Business  στο και όσχεδιασμ όφορολογικ στον

 ιλογιστ ήκ , στη ίεμπειρ α έεπιπλ ον έαπ κτησε και πουό 2001, το  ίεταιρε α ήλογιστικ
 του άδικι τη δρυσεί  όχρ όΑργνων. τερα 4 ίπερ οδο μια για ίεταιρε α μια σε Auditor

 Financial  ως άεργ στηκε Romdhane Ben ύκ ριος ο του, έκαρι ρας της ήαρχ 
 

 (Auditing). λεγχοΈ όΛογιστικ
 στον και άΛογιστικ άΟικονομικ ,στα ίΔιο κηση,στα στη Management, solid στο

 ίεμπειρ ας ύισχ ρης όχρ νια 16  απο άπ νω έφ ρει ,ήΤυν σιος Romdhane, Ben Jedidi  

 

 

 

 

A y m e n  

B O U A O U N  

όΔιοικητικ ς  άπροιστ μενος 
 
ήΑναπληρωτ ς  ήδιευθυντ ς 

ήΔιοικητ ς  του Tunisia Racing 

F1 City 

 
ήΑυτ

 
Ο

άΜιλ
 

 άΑγγλικ . άκαλ άαρκετ και ώκαθ ς άΑραβικ , και άΓαλλικ πταισταά 
 

 ίΤυνησ α. στην ήΕπιχειρ σεων ίΔιο κησης άσεμιν ρια
 οπ άλλ σε έμ ρος άρπ ει ηΤυν ίσ Έα. χει στην (ESSTST), ύΤ νιδας της ίΤεχνολογ ας και
 ίΥγε ας ώΕπιστημ ν ήΣχολ ώΑν τατη την απο ήαποφοιτ σει εχει Bouaoun  ύκ ριος 

 ίΕλβετ ας. της ίΖυρ χη στη AG MCI της ήδιοικητ ς  καιPMEA) (OTC: Inc.
 PM&E της ήπωλ σεων ήδιευθυντ ς και & έΓραμματ ας όΓενικ ς ειναι ήστιγμ τη 

 όατ μων. 35 άομ δα

 
Ο

εργαστήρια,

 
Ο

 μια για υπεύθυνος ήταν όπου TV, M24 Channel Television Satellite καναλιού
 του Manager” “General σαν χρόνια 4 για εργαστεί έχει Bouaoun κύριος 

 Maghreb. του
 αγορές πολλές για υπεύθυνος και SARL Media Tunisia του πωλήσεων Διοικητής

 Τυνησία, στην Science» Life «BERG η και «Delta-Pharme» η όπως 
 φαρμακευτικά πολλά σε πωλησεςων Μάνατζερ φυσιοθεραπείας,

 κέντρου του Director Managing όπως πωλήσεις, στις θέσεις δοιηκητικές αρκετές
 Είχε υπαλλήλων. 10 από πάνω ομάδα μια επιβλέπoντας και φυσιοθεραπείας

 κέντρο ένα ιδρύωντας του, καριέρα στην επιτύχει Bouaoun κύριος 

 Μάνατζμεντ. στο και Διοίκηση στην
 πωλήσεις, στις εμπειρίας χρόνια 12 από πάνω έχει Τυνήσιος, Bouaoun, AymenΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B I T R A C E  W h i t e p a p e r   27 

 

N e i l a  

B O U A S K E R  
έΠροισταμ νη  ήδιοικ σεως 
 

όΕπιπρ σθετα,

άΜιλ
 

 άΑγγλικ . και άΓαλλικ άΑραβικ , πταισταά 
 

  ήΕπιχειρ σεων.
 ίΔιο κηση στην άπ νω άσεμιν ρια άπολλ σε άσυμμετ σχει χειέ 

   
 2007. το εΛογοτ ίχν α και ώΓλ σσα

 
Μετά

 
Η

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

 Ανατολή. Μέση
 στη και Ευρώπη Νότια στη Maghreb, στο μετέδιδε όποιο το TV, M24 Channel

 TV Satellite στο Διοικήσεως Προισταμένη σαν χρόνια 5 πέρασε αυτό, από 

 έλεγχο. οικονομικό τον για διαδικασιών των εφαρμογή στην συμμετείχε
 Επίσης εταιρείας. της 9001 ISO έλεγχου του δημιουργία στην βοήθησε

 περιόδου της αυτής διάρκεια τη Κατά χρόνια. 4 για σύμβουλος διευθύνουσα
 ως κέντρο τουριστικό και πολιτιστικό γλωσσικό, ένα Vivantes"(HLV)

 Langues des "Hammamet στο της καριέρα την ξεκίνησε Επιχειρήσεων,
 Διοίκηση στην εμπειρίας χρόνια 10 από πάνω έχει Bouasker Neila κυρίαΗ 

 

 

 

 

 

Tunisia Racing F1 City : 

 

 

C h a d l y  

Z O U I T E N  

όΠρ εδρος &

 CITY F1 RACING
 TUNISIA του ύσ μβουλος
 ύΔιευθ νων 

 

ήΓενν θηκε 

CEO

Έχει

 
 ίΤυνησ α. στην 1 όΦ ρμουλα ίπ στας όφιλ δοξης μιας ίδημιουργ α τη με ήαθλ ματος

 του έεξ λιξη στην έαφοσιωμ νος ήπλ ρως ίε ναι και έπλ ον ίαποσυρθε 
 

 Tunisia. CULLIGAN της CEO άμετ Tunisia, KODAK της 
 

 Sophia. την και Nadia την , όκ ρες
 ύδ ο χειέ και έπαντρεμ νος ίε ναι ύΤ νιδα, στην 1934 ίΑπριλ ου 3 στις

 

όΙδρυτικ

 
 1986) το ώε ς 1984 το ό(απ Club Flyers

 Frequent Tunis του ήΙδρυτ ς και όΠρ εδρος και Flyers Frequent of Club International
 του έμ λος όιδρυτικ 1983, το όαπ Club, Kiwanis Ariana του έμ λος 

 
 Chamber. Junior του ίΓερουσ ας ήΑφρικανικ ς

 της ήΙδρυτ ς και όΠρ εδρος και JCI,  του ήγερουσιαστ ς ήΤυν σιος ώΠρ τος
 Chamber, Junior national Tunis του ήΙδρυτ ς και όΠρ εδρος άμετ 1982), το ως 1969
  το ό(απ Chamber Junior National του έμ λος ως άμετ ίΓαλλ α, τη και ήΤυν σια στην

 ήαναζητ σεις τις όαπ ώξεκιν ντας άπολυ σχολη, απ άντ τανή ήζω του ήπροσωπικ H

 

 

 

  ήΑυτ
Maghrebi
Federation)

 

Commission.
 
Στην

 
Πρώτος

 
Από

 
Αυτή

 ανάπτυξη. στην συνεργάτη πραγματικό
 έναν σπορ μότορ τα κάνει να είναι του μέλημα κύριο το στιγμή τη 

 διαγωνισμούς. νέους οργανώνει και θεμελιώνει
 αναδομεί, Τυνησία, στην σπορ μότορ των προιστάμενος σαν 2003, το 

 Bourguiba. Habib Τυνησίας, της Δημοκρατίας της πρόεδρο
 πρώτο στον ενάντια 1974, το Δημοκρατίας της πρόεδρος για Υποψήφιος 

 θεσμών. των και νόμων
 των εξουσία τη σέβεται που δημοκράτης, φιλελεύθερος είναι πολιτική, 

 
 Rally World FIA του μέλος 2004, του Οκτώβρη τον από License), Super

 της (κάτοχος συντονιστής αθλητικός διεθνής Council, Tourism World 
 Sport Motor (International FIA της έμ λος ώπρ ην Federation, Automobile 

 του όΠρ εδρος Club, Automobile National Tunis του όΠρ εδρος ήστιγμτη  
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N a d i a  

Z O U I T E N  
όΑντιπρ εδρος 

Η

 
άΜετ

ίΕ ναι λος έμ 

 
Την

(Théâtre

όΑπ

άΜιλ
 

 ά.Τυνησιακ και άΙσπανικ άΑγγλικ , άΓαλλικ , πταισταά 
 

 άπεριβ λλοντος. του ίπροστασ ας της
 και άυπερ σπισης της έυπ ρ άδυναμικ ίΤ θεται Massar. Al στο ίΤυνησ α στην 2013

 το όαπ και όΚ μμα όΣοσιαλιστικ στο ίΓαλλ α στη ήενεργ άπολιτικ ειναι 2009, το 
 

  άφεστιβ λ. ήδιεθν σε
 έμ ρος αίπ ρνοντας και ήΑμερικ ήΛατινικ στη και ήΑνατολ έΜ ση στη ίκυρ ως τουρ
 άκ νοντας 1997,  το ώε ς 1989  το όαπ Phou)  άύχορο -θε τρου ίεταιρε α την
 με ό–ηθοποι ς ύχορε τρια σαν και 1991) το άχορογρ φου όβοηθ ς και 1992, το έμ χρι

 1989 το όαπ ίΤυνησ ας, της έΜπαλ το όΕθνικ στο ύτχορε ρια όεκπαιδευ μενη 1992(
 το έμ χρι 1986 το απο , ύχορε τρια σαν της έκαρι ρα την ίξεκ νησε ήστιγμ διαί 

 λλες.ά και FAO, la  Inc.,την Visa την Federation),
 Handball (International IHF την UNDP, την Bank), Development (African AfDB

 την για ίκυρ ως ύοργανισμο ς, ίδιεθνε ς ύπολλο ς για άΕργ ζεται 2010. του τώΟκ βρη
 τον όαπ interpreters) conference of association (International AIIC της

 
 90. του ίδεκαετ ας της έμ σα στα έσυν δρια ήδιεθν και

 άεθνικ για άμεταφρ στρια σαν της έκαρι ρα την ίξεκ νησε και πουό ίΤυνησ α στην
 ίεγκατασταθε να άαποφ σισε ί(Ρ ντιγκ), ίΒρεταν α άΜεγ λη και ά(Λωζ νη) ίΕλβετ α

 ί(Παρ σι), ίΓαλλ α ώ(Βοστ νη), ΗΠΑ ώ(Βαρκελ νη), ίΙσπαν α στην άμεταφρ στρια
 σαν ίεμπειρ ες έεπαγγελματικ ς και άπρογρ μματαάεκπαιδευτικ άαρκετ όαπ 

 ίπτυχ α.
 άγλωσσικ λλαά άδι φορα με και ώ,καθ ς άΙσπανικ ) και άΑγγλικ ά(Γαλλικ , ώΓλ σσες

 έΞ νες έΕφαρμοσμ νες στις Degree Master  με ίαποφο τησε πουό ίΓαλλ ας, της όΛυ ν
 στη ήπανεπιστ μιο στο ή,εισ χθει ύΤ νιδας της ύΛ κειο κόΓαλλι στο της ίεκπα δευση
 άδευτεροβ θμια  την άΜετ ίΤυνησ ας. της ύΤ νιδα στην ήγενν θηκε Zouiten Nadia 

 

 

 

 

 

 

F a t m a  

B E N  H A M O U D A  

ήΑναπληρωτ ς  ύδιευθ ντρια 

Η

nationale

 
όΑπ

νω

without
 
Εχει

Tunisie

 
Έχει

 
ύΙδρ τρια

 
  έαρκετ ς σε ίΤυνησ α την ε ήκπροσωπ σει

 
Έχει

  society). civil representing – (ANGED/ANPE/ME
 management waste hazardous on committee Steering της έμ λος Board,

 CNCFE/UTICA της έμ λος CITY), SMART and technologies ofenvironmental
 (Centre CITET της έμ λος όιδρυτικ Museum, Post Tunisia του 

 ίεπικοινων ων. και ίξενοδοχε ων ώψηφιακ ν τωνέτομ α  τον και
 ότουρισμ τον RSE, CRM, GIS, e-gov, ώοργαν σεων, και ώεταιρει ν ώΤυνησιακ ν

 ώπολλ ν ήδεξιοτ των άαν πτυξη και άασφ λεια ήψηφιακ τη , αάμ ν τζμεντ
 και έαγορ ς έτεχνολογικ ς ίκαινουργ ες σε έαΚορ , όΒ ρειο στην άχ σμα

 όψηφιακ στο άπεριβ λλοντος, ίτεχνολογ α στην ρευνεςέ έδιαφορ ς άκ νει 

 2015.
 του άΙανου ριο τον απο της όαπ συρση την άπαρ ήσ μερα, έμ χρι όεπιτρ πων

 ώαρκετ νέμ λος  TT, στην manager accounts key  όαργ τερα ύδιευθ ντρια,
 άγενικ , ίαΤυνησ στην ήκλ σεων έκ ντρου όεν ς άΜ νατζερ , ίυπηρεσ ας

 έΠροισταμ νη TT): - Telecom  και ICTs of (Ministry ήδιαχειρ σεις
 όημι-δημ σιες σε και ίΤυνησ ας της ίβ ο όδημ σιο στον έθ σεις έισχυρ ς άαρκετ

 ήαποκτ σει εχει ίοπο α τα άκατ , όχρ νια 39 απο άπ νω για έδουλ ψει 

 ΜΚΟ. μιας borders’,  ‘Carthage
 του ήΙδρυτ ς και όΠρ εδρος ειναι 2014 του ύΙο λιο τον Αποίταιν ες. έτηλεοπτικ ς

 σε ίδιαφημ σεων και όσπονσ ρων , όπροι ντων έτοποθ τησης έιδ ες έιδ ες,
 έκαλλιτεχνικ ς σε άεργ ζεται  εήεκπαιδευτικ ), και ήταξιδιωτικ ώεπικοινωνι ν,

 ί(εταιρε α ύεμπειρογνωμοσ νης και ώσυμβουλ ν ήπαροχ ς ίεταιρε α
 μια  ώπολυπηρεσι ν: ίεταιρε α μια ύδιευθ νει 2015, του άΙανου ριο τον 

 1975. του ύΑ γουστο τον  ήΕπιστ μες έΠολιτικ ς
 στις της degree Master το άπ ρει να administrationγια d’  Ecole στην

 άργ φτηκε όαργ τερα και Carnot Lycée ύλ κειο στο τις έσπουδ ς τις ίΤελε ωσε
  

 ίΤυνησ ας. της ύΤ νιδα
 στην 1954 ίΝοεμβρ ου 27 στις ήγενν θηκε Jouini Hamouda Ben Fatma 
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 άΑγγλικ . στα άγρ φει και άδιαβ ζει άΓαλλικ , και άΑραβικ πταισταά 
 

 έν ων. των  κε π ςία δευση
 και ρευναςέ όδιαλ γου, μεσουά έμ σω , ίσυνεργασ α η ίσυνεχιστε θα τιό

 ίσ γουρο ίγ νει να το ίκυρ ως και άαν πτυξης ώβι σιμης μιας άδι δωση : της όστ χοι 
 

 άΜπ λι. στο και όΝαιρ μπι στο όκομισι ν  σε και
 12 UN/COP στο ίκυρ ως και ώχ ρες έΜεσοανατολικ ς και έΑφρικανικ ς έΕυρωπαικ ς,

13

Οι

άΜιλ

 

 

 

A b d e l m a j i d  

H A S S A I R I  

άΠροιστ μενος
 ώοικονομικ ν

 

 

 

 

 1973 το Τύνιδας της (ISG) Gestion de Supérieur Institut to από management
 Financial στο MBA ακόμη Πήρε Τύνιδας. της Οικονομικών και Νομικής

 Πανεπιστήμιο το από 1967 το management option στο και Επιστήμες Οικονομικές
 πτυχίο με Αποφοίτησε 1947. Ιουλίου 24 στις γεννήθηκε Hassairi AbdelmajidΟ 

ίΣημε α

 ίεταιρε ες. έΤυνησιακ ς άμεγ λες
 άλλες άδι φορες και States) Africa Central of Bank (Development BDEAC AfDB,

 AFD, IBRD,  την μεύσ μβουλος,  οχρ νια 17 απο άπ νω για ύπροσωπικο του άμκομ τι
 όγηραι τερο το για ήκαθηγητ ς ήΥπ ρξε ώυπηρεσι ν. ήπαροχ την με και ίβιομηχαν α
 τη με ότουρισμ , τον με ήασχολ θηκε όδραστηρι τητες– έαρκετ ς άκ νοντας ίεταιρ ες

 άμεγ λες έπολλ ς σε άμ νατζμεντ του έτομ α στον ρίεμπει α Μια όαναδ μησης.
 και έελ γχων ώλογιστικ ν όπρ τζεκτ, όχρηματοδ ητ ση και έΜελ τη – ίεμπειρ α όχρ νια

 20 όαπ άπ νω με έτομ α ότραπεζικ στον έκαρι ρα όολ κληρη μια άκλειδι : 

 

 

 ίεμπειρ α Έχει :  

Στον

 
 
Στο

 2001. το έως
 1975 το από μέτοχο κύριο ως BDET την έχοντας εταιρείες βιομηχανικές σε και
 τουρισμού εταιρείές διάφορες σε Διευθυντής Εκτελεστικός 1990, το έως 1989

 το από SOTUVER του υπεύθυνος) (κύριος Διευθυντής Kairouan); στο Kasbah
 Tozeur, στο Unit Ain El Ras – ξενοδοχείων (μάνατζμεντ 2005 το έως 1983 το

 από PROMOTEL της Διευθυντής Τύνιδα), στην Novotel / Ibis the of achievement
 Group, (ACCOR ανάπτυξης υπεύθυνος STI, του Συμβουλίου του μέλος

 2004, το έως 2002 από Tozeur Golf του Συμβουλείου του Διευθυντής Γενικός
 2007, το μέχρι 2004 το από BATAM της CEO εταιρειών: μεγάλων μάνατζμεντ 

 πιστώσεων. και πόρων προώθησης της και
 αποκέντρωσης βιομηχανικής της λογιστικής, της αναζωογόνησης, της εξέλιξης,
 της πλαίσια στα Bank) Development (Tunisian BDET στην τομέα: τραπεζικό 

Ρόλος

Υπεύθυνος
 
 
Στη

 Paris
 Bank, World (IFID, διαλέξεις και σεμινάρια Αρκετά Μαυριτανία. και Μαρόκο

 Αλγερία, Τυνησία, Maghreb: χωρών των Οικoνομικών Υπουργείων των αιγίδα
 την υπό σπουδές, τραπεζικές μεταπτυχιακές τραπεζών), των δανεισμού του

 ανάλυση και SMEs 2000,(χρηματοδότηση το μέχρι 1983 το από Τυνησία στην
 Institute), Financing and (Development IFID στο Καθηγητής διδασκαλία: 

 project. Racing F1 Tunisia του μελετών οικονομικών των 
 γραφείου. τεχνολγιας και κατοικιών πολυτελών σε ειδικευόμενες

 εταιρείες εργολαβικές σε βοήθειας ρόλος Tunisia, στην activity industrial
 Pasteur Institute του δραστηριότητες βιομηχανικές στις ιδιωτικοποίησης

 και διάγνωσης Ρόλος Ανάπτυξης); Τραπεζών (Ένωση τράπεζας της
 οργάνωση την για προετοιμασία και πρόβλεψης οικονομικής μιας εδραίωση

 προσωπικού, του ικανοτήτων των εκτίμηση διάγνωση, – Μαυριτανία στη 
 Ανάπτυξης)

 Τράπεζα Αφρικανική την από (ανάθεση Τσαντ του Ανάπτυξης Τράπεζας
 της αναδόμηση και εκτίμηση Διάγνωση, – Chad στο ρόλος (2012/2016),

 BDEAC - δραστηριότητες οικονομικές στις συστήματος νέου ενός δημιουργία
 και σχεδιασμός – Brazzaville Congo στο Ρόλος υπηρεσίες: συμβουλευτικές Στις
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 International Fair). 

άΜιλ άΑραβικ  άΓαλλικ , και   άΑγγλικ . 

έΜ λος

 (1984/1990). άαν πτυξη ήοικονομικ την για άΤρ πεζας ήΤυνησιακ ς της ώμελ ν
 νωσηςέ της ό(1976/1987);Πρ εδρος  άαν πτυξη ήοικονομικ την για  άΤρ πεζας

 ήΤυνησιακ ς της νωσηςέ ήαθλητικ ς  της ίΤαμ ας (1967/1971); ώΦοιτητ ν νωσηςΈ
 ήΓενικ ς ήΤυνησιακ ς της έΜ λος (AIESEC); Economics and Business in Students

 of Association International της έ(1970/1972);μ λος ώΦοιτητ ν άΟργ νωσης ήτοπικ ς
 της όΠρ εδρος ώοργαν σεων: ώφοιτητικ ν και ώεπαγγελματικ ν ώπολλ ν 

 

 

T a o u f i k  B E N  

H A D I D   

ύΔιευθ νων
 ήιευθυντ ςδ όκεχνι ςτ και
 έρχιτ κτοναςα 

 

Ο

 
 όπ λεων. όσχεδιασμ και άυφασμ των

 ίαρχα ων ίκτηρ άων,αποκατ σταση ώβιομηχανικ ν ίξενοδοχε ων, ώοικι ν, ίμουσε ων,
 ήανακαιν σεις όεξοπλισμ , όδημ σιο ίγραφε α, ήκτ ρια, άπανεπιστημιακ σε όπρ τζεκτ

 100 απο άπ νω έπ ρας εις έφ ρει χειέ ίεμπειρ ας, ήπροσωπικ ς όχρ νια 35 
 

 2008. το ήαρχιτεκτονικ ς ίβραβε ο όεθνικ το άλ βει 

 2000. το έμ χρι 1996 το απο ιύΤ ν δας
 της Urbanism and Architecture of School National στο ήκαθηγητ ς ίεπ σης Ήταν

  . έεπαγγ λματος έδιαφημισμ νου ύπολ χιό όεν ς ίπλα σια
 στα όπολεοδ μος έαρχιτ κτονας- ναςέ ίε ναι 1982 το όαπ και 1982,  το εως 1980

  το όαπ Housing and Equipment of Ministry στο ίκτηρ ων άμεγ λων έαρχιτ κτονας
 τανή , ύΤ νιδα στην 1952 ίΜαρτ ου 10 στις ήγενν θηκε HADID BEN Τaoufik 

 
Έχει

Με

 

 

 

Τα  του: μωκατορθ άατ ύκ ρια 
 2016:  Banjul GAMBIA Congress Center 

 2016: όΠροεδρικ  ήρκτ ιο GAMBIA 

 2016:  Venice real estate complex στο ίΤζιμπουτ  

 2016:  Einguela Building στο ίΤζιμπουτ  

 2016: άΚεντρικ  της ίγραφε α International Development Consultants (I.D.C) 

 2014: ἠΠανεπιστ μιο της GAMBIA  
 2011: ίΟικ α  του έπρ σβη του KUWAIT στην  ίΤυνησ α 
 2009: έΜελ τη  του όσκοπιμ τητας Waqf Complex στον  ίΝ γηρα 
 2008:  University of Nouakchott, Mauritania 

 2007: ήΝομικ  έΑλγ ρι στο ήσχολ 
 2005: έΝ α  ίΜπουρουντ στο ώοικονομικ ν ίυπουργε ου του ίγραφε α άκεντρικ 
 2005: όΑναδιαμ ρφωση  ώσταθμ ν των Fire and Colobane στην  άΣενεγ λη 
 2004 : ώΑν τατο  ίΜαυριταν α όΡ σο, στο ώΣπουδ ν ογικώΤεχνολ ν ύΙνστιτο το 
 2004: ήΚτ ριο  στο ίγραφε ων Bamako 

 2004: Επεκταση   της Central Atar Market και   της Akjoujt market στην  

Μαυριτανια 

 2002: Training

 -ΕΕ Manforme
 ίεργασ ας και ἰεκπα δευσης ήεπαγγελματικ ς της άαναβ θμιση  για

 ίεκπα δευσης άπρογρ μματος του άδρ σης ίπλα σια στα ήπραγματοποι θηκε
 όπρ τζεκτ Το Kairouan". "CFA Center Apprenticeship and 

 1987: όΧωρι  στην ώδιακοπ ν Tékirova στην  ίΤουρκ α 1000 ίκλ νες  3 * / "Anatolia 

Tourism Investment Company" 
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Ειδικος   ύψηφιακο
marketing

optimist
 speaker-trainer

 
 ίτεχνολογ ας,

 και 
 

 
 

 
ίΕ ναι

Η

 
 έρευνας.

 της και άσεξ κησης της όδιαλ γου, του έμ σω μονο ήδυνατ ίνγ ει να ίμπορε ήαλλαγ
 η τιό ύΠιστε ει της. ύγ ρω ύπαρουσιαστο ν να ίμπορε που ίευκαιρ ες ύκαινο ργιες

 για άπ ντα άανοιχτ της άμ τια τα χειΈ  entrepreneur. serial μια και ώκαθ ς
 management innovation στο ίπτυχ ο με engineer IT  ίε ναι NASRI Ines  ίκυρ α 

  
 ύειδικο ς. και ίεπαγγελματ ες έεπιτυχημ νους με ήεπαφ σε ρθουνέ

 να έσυμμετ χοντες στους έεπιτρ ψουν να όσκοπ ως χουνέ έρμ ες τρεις οι έΑυτ ς
 έμ γιστο. στο ίτεχνολογ α η ίδ νει μας που υε αιριες ιτ ς ίεκμεταλλευτε να και άαγορ

 ήΤυνησιακ στην ίεταιρ ες και έφοιτητ ς ίεπαγγελματ ες, άκοντ έρφ ει να όσκοπ
 ως χειέ Day Digital Tunisia Το άμ ρκετινγκ. όψηφιακ στο έαφοσιωμ νο ίε ναι που

 ίΤυνησ α στην event ώπρ το το 2014,  το όαπ Day Digital Tunisia του ήιδρυτ ς 

Ειδικός

 
Αυτή

 εμπειρογνωμοσύνης.
 υπηρεσίες πολλές προσφέρει και "WebPower" στρατηγικής ψηφιακής

 και επικοινωνιών πρακτορείου ενός Διευθύντρια και Ιδρυτής είναι στιγμή τη 

 χρόνια. τελευταία τα τους χώρους στους θέσεις αξιοσέβαστες
 είχαν εταιρείες τρεις Οι Institute. Training ενός και e-commerce Τυνησία στην

 μάρκετινγκ ψηφιακό για πρακτορείου ενός e-commerce, εταιρείας μιας υπεύθυνη
 είναι εξωτερικό, στο και Τυνησία στην εταιρείες μεγάλες σε δουλέψει να

 ευκαιρίες πολλές είχε στρατηγική, ψηφιακή στην χρόνια 10 από πάνω για 

 

 

 

 

 

 

Είναι

 
Ηγέτης,

 
Έχει

 
Ήταν

 
Ήταν

 
Μίλα   Ισπανικά. λίγα και Αγγλικά Γαλλικά, Αραβικά, άπταιστα 

 2. Al-Wataniya αλυσίδα στην '', Usina L' '' πρόγραμμα
 τηλεοπτικό στο μέλλοντος του εμπορίου του κομμάτι ένα παρουσίαζε και

 μέρος πάρει Έχει entrepreneur. Τυνησιους τους για πρότυπο σαν επιλέχθηκε και
 TV Beirut-Lebanon της Honna κανάλι στο TV, Hurra Al στην προσκεκλημένη 

 Τυνησία. στην NACT του και ATPMC
 του International), Chamber (Junior JCI του ENIT), at Unit Organization (Local

 LOM του, ιδρυτής και μέλος ενεργό SOS, χωριά παιδικά τα όπως οργανώσεων,
 πολλών μέλος Είναι She (ENIT). καινοτομία την και entrepreneurship
 στην e-commerce στο και ανάπτυξη ψηφιακή στην Technologies High

 of Institute Charguia του Νοημοσύνης Τεχνητής τμήμα στο για καθηγήτρια 

 (2011) WFP οργάνωση την από Internship Coaching
 Team Sales το και (2013), Paris Access Google το 2014, Techwomen το (2014),

 California Francisco San Linked το (2016), Paris Enova το (2016), Παρίσι στο Fair
 E-Commerce έκθεση η (2010), Expo Mcom η (2010), ENIT το (2012), University
 TIME το (2012), WebDays Tunisia το (2015), Conference Leader (2006), Classes

 MBA University: State Tennessee το 2015, Tunisia SNCA το 2015-2016, EMSO το
 2015-2016, MMD το Μαρόκο, στο (2016) COSIMENCGK το όπως διοργανώσεων,

 διεθνών και εθνικών πολλών συμμετασχουσα και ομιλήτρια υπάρξει 

 προοπτική. ποιοτητικη μια από πράγματα τα πλησιάζει και γρήγορα
 μαθαίνει που άτομο πρότζεκτ, μεγάλων διαχειρηστρια χρόνου, του διαχειρηση

 στην ειδικός οργανωμένη, επαγγελματίας, και αξιόπιστη αποφάσεων, λήψης
 της τεχνολογίας, της τομέα στον δεξιότητες προσωπικές πολλές έχει 

 πραγματικότητας…
 επαυξημένης πρότζεκτ καμπάνιες, εξωτερικές και εσωτερικές καμπάνιες,

 ραδιοφωνικές μάρκετινγκ, επιχειρήσεις άμεσες store, to Web επιχειρήσεις
 Remarketing, καμπάνιες πρότζεκτ, διαχείριση Social, στα κοινοτήτων

 διαχείριση media, Social στα διαφημίσεις αναφορά, και ανάπτυξη ιδεών,
 σύλληψη Ονομασία, διαφημίσεων: ανάπτυξη και ιστοσελίδων ανάπτυξη στην

 εφαρμογών, κινητών ανάπτυξη στην μάρκετινγκ, ψηφιακό στο και management)
 project (IT νουμοσυνης Τεχνητής πρότζεκτ διαχείριση στην branding,

 Personal στο development, Brand στο Μάρκετινγκ, στο Media, Social στα και
 strategy E-reputation στην SMO, / SEO στο μάρκετινγκ, ψηφιακού εκδηλώσεων

 διαχείριση στην σύμβουλος στρατηγική, ψηφιακή στην ειδικός 
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M i r i a m  B E N  

A B D E L M O U M E N  

άΜ νατζερ  όπ ρων ίανθρωπ νων 

Η

ίΞεκ νησε

Έχει

ίΕ ναι

 
 ώοργαν σεις. ίδιεθνε ς και ύσυνεταιρισμο ς

 ήπανεπιστ μια, σε άαν πτυξη ήατομικ  στην ίεκπα δευσης ώρες 300 απο άπ νω
 έχει και management project  στο και ήυποστ ριξη ήστρατηγικ στην ήειδικ 

 
  2015.

 το όαπ ήΑφρικ στην όαποστ λων ώοικονομικ ν όυποσχ μενων ώπολλ ν ύυπε θυνη
 άυπ ρξει χειέ και όπρ τζεκτ ώανθρωπιστικ ν όσυντονισμ στον όπ ρων, ώανθρωπιν ν

 των έτομ α στον ίεμπειρ ας ήεπαγγελματικ ς όχρ νια 10 όαπ άπ νω 
 (interim). ώυπηρεσι ν ώδοικητικ ν άπροιστ μενης της και όπ ρων ίανθρωπ νων

 έπροισταμ νης της ύπροσωπικο , ύδιευθ ντριας της έθ ση τη ήπ ρε άσταδιακ
 όαργ τερο ίασφαλ σεων, άπρ κτορας ήγενικ σαν 2005 το της έκαρι ρα την 

 
  (GIZ). άΑν πτυξης ίΣυνεργασ α ήΓερμανικ την

 όαπ και  (AHK) ίΤυνησ α στην ήΕπιμελητ ριο όΕμπορικ οΓερμαν ό-Τυνησιακ το όαπ
 ίπτυχ ο χειέ και όπ ρων ίανθωπ νων ύσ μβουλοςίΕ ναι  ύΤ νιδας. της

 και ίΒιομηχαν α την και ήΕπιμελητ ριο όΕμπορικ το και ίΤυνησ ας της ίΤελωνε ο
 το όαπ ώαγαθ ν άεκκθ ριση ήτελωνιακ την για ίδιαδικασ ες στις και έτεχνικ ς στις

 και ίΟικονομ α ήΔιεθνστην  Master  ίπτυχ ο χειέ Abdelmoumen Ben Miriam 

 

 

 

 

Σε

Εχει

 
 2017. του ίΜα ου 13 με 8 στις ίΔελχ έΝ ο στο

 όΦ ρουμ όΟικονομικ ίΓυναικε ο στο  ίΤυνησ α την ήεκπροσωπ σει να για είεπιλεχθ
 χειέ και ίεκπα δευσης όφ ρουμ και άσεμιν ρια άπολλ σε άσυμμετ σχει 

 
 2017. ίΙουλ ου 26 στις Representatives People's of Assembly

 την όαπ ήυιοθετ θηκε ίοπο α η ώΓυναικ ν, των άκατ ίΒ ας της άΕξ λλειψη την για
 όΝ μο όΟργανικ στον άπ νω άσεμιν ριο έδιεθν ς ενα ώοργαν σει έInternational, χει

 Chamber Junior  της όΠρ εδρος σαν Miriam η ATFD, την και LTDH την
 Rights, Euromed την OXFAM, την Ebert, Friedrich Ιδρυμα το με ίσυνεργασ α 

 

3. Ομ.  συμβουλων 

 
A n d r é  D I V I È S  

όΓενικ ς  του ήδιευθυντ ς 
Nogaro circuit 

André Ο

 
 FIA. της ίΑφαλε ας όΚομισι ν της ήσυναντ σεις στις του ήσυμμετοχ

 την με και  γινεέ πωςό , circuit Nogaro στο ίπ σω ίβελτ ωση για έειδ ς έφ ρει να και
 ύταχ τητας ίπ στες έΕυρωπαικ ς  τις λεςό ίεπισκευτε να έεπ τρεψαν του άαυτ 

 GT. FIA  championship,στο racing truck European  στο 3000, Formula  στο μετα
 , 2 Formula άπρωτ θλημα όΕυρωπαικ στο :  ήσυναντ σεις έπολλ ς σε Delegate
 FIA της όεκπρ σωπος σαν ήυποψ φιος άυπ ρξει εχει 1992, το όΑπ Commission.

 Safety Circuit FIA στην έεκλ χθηκε ήεκπαιδευτ ς, ήδιεθν ς σαν όΤ τε,  Balestre.
 Jean-Marie του ίπροεδρ α την υπο Vice-President, FFSA τη όαντιπρ εδρος

 σαν 1982, το απο και Bordeaux στην ήΠρωταθλ ματος ύΤοπικο του όΠρ εδρος
 σαν ίΓαλλ ας, της Nogaro, στη Bigorre Armagnac Auto AS της όπρ εδρος σαν

 έσυγκεκριμ να, και Σπορ όΜ τορ ώΕυρωπαικ ν των όκ σμο στον έθ σεις έσημαντικ ς

 
Μετά,

 σε εκλέχθηκε 1972, Το Τυνησία. στην του διαχειρηστών των εκπαίδευση
 την και Tunisia) of Club Automobile (National NACT εμπειρία την αυτή

 χρησιμοποιήσει να Μπόρεσε Σπορ). Μότορ των Ομοσπονδία (Γαλλική FFSA
 της μάνατζερ των εκπαίδευση την με ασχολήθηκε παντρεύτηκε, αφού 

 Καρτ. για κύπελλο Γαλλικό στο
 μέρος πήρε Επίσης κλπ.) Τυνησίας της (Ράλι αγώνες πολλούς σε μέρος πήρε και
 Σπορ Μότορ τα διάλεξε τελικά εκπαιδευτής, και LOT αξιωματικός σαν Τυνησίας

 της Bardo στο πυροβολικού τάγμα 62ο στο στρατό το και πτυχία πολλά
 με Επιχειρήσεις στις του σπουδές τις από Πέρα ποτοποιούς. γονείς από Γαλλίας

 της Aude Carcassone, στην 1933 Αυγούστου 14 στις γεννήθηκε Diviès 

 
Όλα

 

 

  

 

 

 .

  της όκομισι ν έπολλ ς σε έθ σεις έσημαντικ ς κατεχει ήστιγμ τη ήΑυτ preently hold 
 FFSA πωςό,  ήχρησιμοποι σει να ύσκοπε ει και  της όαντιπρ εδρος FFSA
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την όμ τορ  των φελοςό  προς του ίεμπειρ α 
 όπροτεραι τητα. ίε ναι project CITY RACING SITUNI A

 το  όλ γο το όαυτ Για σπορ. 
 

Έχει

 

 ίΦοιν κων. ώΑκαδημαικ ν των άτ γματος του όιππ της ίε ναι  καιFFSA  δειαΆ ήΧρυσ
 η FFM, FFSA,την την απο σίΕργα ας άΜετ λλιο όΧρυσ το ίαπονεμηθε χειέ 

 
 ίΓαλλ ας. της Toulouse

 στην 43, FEELING  την ώζυγαρι ν, ήκατασκευ ς ίεταιρ ας μιας ήιδοκτ τη Serge, τον
 και SEM circuit Nogaro του ύΔιευθ ντρια ήΓενικ Caroline, την , παιδια ύδ ο 

Του

 

E d d i e  L E O N G  

CEO της  Tokyo Associate 

& ήΔιοικητ ς  άπρογρ μματος 

Ο

έΦ ρνει

Οι

Ο

Ο

άΜιλ

 
 έΚιν ζικα.

 ίλ γα και έΚαντον ζικα άΜαλαισιαν , άΙαπωνικ , άΑγγλικ , πταισταά 
 

 έκυβ ρνηση. ήιαπωνικ την απο ώθδ ηκε του που ίυποτροφ α με όμηχανικ ς
 όμηχαν λογος σαν όΤ κιο του ήΠανεπιστ μιο το απο ίαποφο τησε Eddie 

 
 ίΩκεαν ας. της ήπεριοχ ύευρ τερη στην IPTV

  ίαντ τοιχο ναέ για ραμαό χειΈ έΓουιν α. έΝ α ύΠαπο α στην ήδραστηριοτ των
 ώεπιχειρηματικ ν και ώσυμβουλευτικ ν ώπληθ ρα μια με ήστιγμ τη ήαυτ

 ίασχολε ται και ώχ ρες όαναπτυσσ μενες στις άλσυμβ λει να έαποφασισμ νος
 ίε ναι Eddie Ο . όπρ τζεκτ του έεξ λιξη την ληό έεπιβλ ψει θα και CITY, F1 RACING

 TUNISIA του άΠρογρ μματος ήΔιοικητ του όρ λο το άαναλ βει εχει Eddie 
 

 έκατασκευ ς. στις και ήπρομ θειες στις ήμηχανικ , στην ήικανοτ των
 ώτεχνικ ν άφ σμα ήευρ ενα και ίρ σκων ίδιαχε ρηση τη ήδιεπαφ , ήκυβερνητικ

 ήεπιχειρ σεων,την όσχεδιασμ τον άσυμπεριλαμβ νουν του ότικαν έητ ς 
 

 
.

.έΓουιν α έΝ α
 ύΠαπο α στην και ίΑραβ α ήΣαουδικ στη ΗΠΑ, ,στις ίΙαπων α στην ίΙνδονησ α,

 στην Κορεα, όΝ τιο στην ίΚ να, στην ρύΣιγκαπο η, στην όπρ τζεκτ άμεγ λα
 σε έδουλ ψει χονταςέ ίεμπειρ ας όρεπερτ ριο ήευρ ενα έτραπ ι στο 

 
 έαναθ σεις. ίδιεθνε ς άδι φορες σε ExxonMobil την με όχρ νια 30 τα

 ίοπο ων των εκ ώπετροχημικ ν, και ίαερ ου υφ ύσικο ίπετρελα ου, ίβιομηχαν α
 στην όρχ νια 28 άπερ σει εχει έΚιν ζος, όΜαλαισιαν ς- Leong, Eddie 

 

 

 

 

D r .  H a s n a h  

I S M A I L  

έΜ λος      του UUM’s  

University Industry 

Collaboration Centre 

  έμ λος   όΙδρυτικ - SAMSUNG 

Customer Satisfaction 

Academy Asia 

 

Dr.Η

Οι

 
 έΕξ λιξης. και όΠροτεραι τητας

 ήΣτρατηγικ ς άΟργ νωση στην και ίφορε ς όενδιαφερ μενους ύσημαντικο ς
 άδι φορους σε  άεστι ζει τους ίλειτουργ α Η . τους έεκτ ήλεσ ήεπιτυχ

 την έμ χρι τους ύσ λληψη τη όαπ άπρογραμμ των των ώαυτ ν ήκαθοδ γηση
  την ίτεχνολογ ας, ήυψηλ ς ήχρ ση τη με άπρογραμμ των ώστρατηγικ ν

  ίδημιουργ α την έπερι χουν όειδικ ς ίε ναι ίοπο ους στους ίτομε ς, 
 

 κοινότητας. αυτοτροφοδοτούμενης της όφελος κοινό το για Έργο σε Επιστήμη
 την μετατρέψει να καταφέρει να σκοπό με τεχνολογίας υψηλής προγράμματα

 στρατηγικά τα αυτά για υπεύθυνη και προγράμματος του σύλληψης
 της υπεύθυνη Είναι εξωτερικό. στο και Μαλαισία στην πρότζεκτ βιώσιμου

 μεγάλου ενός εφαρμογή την με ενεργά περίοδο την αυτή ασχολείται
 Might-Meteor της συμβουλίου του μέλος ανεξάρτητο ένα Hasnah,  

  

 

 

 Η

άΣυνολικ
 

 έστρατηγικ ς σε αίεμπειρ ς όχρ νια 28 απο άπ νω χειέ Hasnah  η 

 
 

  ήδυνατοτ των. και έταλ ντων άαν πτυξη την ώχρησιμοποι ντας
 ώφτ χεια την ίαντιμετωπ ζοντας Wanita), Suara (Yayasan YASNITA Voice, Women’s

 of Foundation Development Capital Human του ύδιευθ ντρια και Foundation
 Corps Peace Alliance της ίΣυμβουλ ου του έΜ λος όΔιοικητικ ἐΚορ α, όΝ τιο στην
 Facilitator Coach  ίΒρεταν α, άΜεγ λη στη Leadership, for Centre Oxford The του
 έμ λος όπως , έθ σεις έεπαγγελματικ ς έσημαντικ ς έαρκετ ς έκατ χει Hasnah Dr. 
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ανθρωπίνων

 είναι οποίες οι εμπειρίες, επαγγελματικές
 άλλες και έχει Hasnah Η στόχοι. απαραίτητοι οι όλοι επιτευχθούν να ώστε

 έτσι μάνατζμεντ, στο και οργάνωση στην αλλαγών κάποιων πραγματοποίηση
 την και σχεδιασμό στον και εργαζόμενους ειδών πολλών σε εκπαίδευση
 ικανοτήτων, ηγετικών και ταλέντων ανάπτυξη την πόρων, 

:

  του έΜ λος University Industry Network, University Utara Malaysia (UUM) 

όΠρ εδρος  του UUM s U i ersit  I dustr  Colla oratio  Ce tre. 

έΜ λος  του Malaysian Institute of Management (MIM) 

όΙδρυτικ
 Association of Entrepreneurship Educators  (MyEED)    

Malaysia  του έστ λεχος όδιοικητικ και του έμ λος  

έΛ κτορας   του ύΣ μβουλος και Putra Business School,
  UPMτου

 Management ήσχολ τη 
 

τον  του έμ λος όΔιοικητικ MIGHT-Meteor,  άαν πτυξης ώανθρ πινης άκλ δο 
του  ίτεχνολογ ας ήυψηλ ς γκουπ ύΜαλαισιανο 

Panel Advisor- Corporate portfolio, MiGHT Project Advisor, Mindwave Solutions 

– DeLoitte s top  fast gro th pra ti e solutio s for ICT 

  της έμ λος όΙδρυτικ SAMSUNG Customer Satisfaction Academy Asia, 

Employability Advisory Committee (2010), Polytechnic Education, ίΥπουργε ο  

ώταν ατης  ίεκπα δευσης 

όΠρ εδρος   της HRDF Board (2009-2010), ίΥπουργε ο  όπ ρων ίνανθρωπ ων 

Advisory Committee (2010)- High-End Industry Graduate Internship Program, 

ίΥπουργε ο  ίεκπα δευσης ώαν τατης 

έΜ λος   άομ δας ήελεγκτικ ς της του  UUM s Master of S ie e Edu atio  Progra  
(MSc Islamic Finance & Banking), College of Business 

Σαν

 του.
 αναδιαμόρφωση την για υπάρχουν προοπτικές τι και αλλά αυτών, διαχείρηση

 στην και πόρων ανθρωπίνων των Τομέα στον της στρατηγικές τις και της
 εμπειρίες τις μοιραστεί να θέλει τρόπο τον αυτόν με και μη, η τοπικά φόρουμ,

 πολλά σε ομιλήτρια Είναι κοινότητα. στην της ιδέες καινοτόμες τις με
 της συνεισφορά της και της αφοσίωσή την για Kallafor Yusoff Ινδονησίας, της

 πρόεδρο αναπληρωτή τον από ’ (2010) Award Excellence HR ‘The το δωθηκε
 της HR, κοινότητα στην της προσφοράς μεγάλης της αναγνώρισης δείγμα 

 Ευρώπη. στην University, European-American The από DBA βραβείο
 το δώθηκε της λόγο το αυτό για και αναγνωρίστηκε πόρων ανθρωπίνων και

 ταλέντων ανάπτυξη στην εμπειρία της επαγγελματική Η λογιστική. αναλυτική
 στην και μάρκετινγκ στο οικονομικά, στα συμπεριφορών, οργάνωση στην

 σεμινάρια έκανε και όπου Ohio, στο Dayton, του Πανεπιστήμιο στο σπουδές
 μεταπτυχιακές με συνέχισε μετά και Μίσιγκαν Δυτικού του Πανεπιστήμιο
 το σπο Administration Business στο της πτυχίο το πάρει έχει Hasnah Dr.Η 

 



 

B I T R A C E  W h i t e p a p e r   35 

T h i e r r y  

B O U V E R E T  

CEO της   

Joy & Happiness 

Ο

 
ίΕ χε

Ο

 
άΜιλ

 
 ά.Ισπανικ λιγα και άΑγγλικ και άΓαλλικ πταισταά 

 ίΓαλλ ας. της Provence en Aix στην Pô”
 “Science στο ώσπουδ ν ώπανεπιστημιακ ν όχρ νια 2 απο πειταέ του ίπτυχ ο το
 ήπ ρε και έκολλ γιο όΓαλλικ ενα σε ίΛονδ νο στο ύσπο δασε Bouveret Thierry 

  
 Peugeot. η και France Kis η Citroën, ηπως  ίεταιρ όες έΓαλλικ ς

 άδι φορες σε του ίεμπειρ ες τις ύμαζε ει να ρχισεά Bouveret, Thierry έθ σεις,ο τις
 έαυτ ς απο Πριν έεπενδυτ ς. και ίξενοδοχε ων ώπολυεθνικ ν ίμεσ τες σε άμεσα

 ίπωλε ται ίπο οο το όκ σμο, τον λοό σε ύτουρισμο ύεπενδ σεις στις
 ύειδικε εται που ύπεριοιοδικο όεν ς ίΛονδ νο, στο Adviser InvestmentTourism 

  του ήΔιευθυντ ς έΒ λγιο, το λοό σε ίπρακτορε ων ώταξιδιωτικ ν  ύδικ ων
 όεν ς ίδημιουργ α τη για ύυπε θυνος Thalatel,  νομαό το με ίεταιρε α ήγαλλικ
 μια για οθαλασσ ίοθεραπε ας και σπα έπακ τα ώπουλ ντας Manager Country

 έΒ λγιο, στο έΒρυξ λλες, στις ίβρ σκεται  καιTv Liberty  άονομ ζεται που ύκαναλιο
 ύταξιδιωτικο ύγνωστο όεν ς ήΠωλ σεων ήΔιευθυντ ς ίγραφε α, άμεσιτικ για

 ίβ ντεο ήπαραγωγ στην ύειδικε εται ίοπο α η όΜαρ κο, στο άΚαζαμπλ νκα στην
  strategy web   ίπικοινων αςεπρ. και, ΜΜΕ ίπρακτορε ο ενα EMAGCOM,  στο

 Director Managing TV, M24 channel: TV satellite στο ωήπωλ σε ν άΠροιστ μενος
 άπαρ δειγμα για πωςό έθ σεις, έδιοικητικ ς έπολλ ς όπαρελθ ν στο 

  όΜαρ κο. στο και ώΕυρ πη στην άμ ρκετιγκ στο και ήπωλ σεις στις
 ίεμπειρ α όχρ νια 24 απο άπ νω με ήυπ κοος άΓ λλος – Bouveret Thierry ύκ ριος 
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V. άΟικονομικ : 

 
Όσον

 
Το

 
Η
 
Ξενοδοχεία,

 
 

 BITRACE.
 σε πληρωμές δέχονται θα City F1 Racing Tunisia του υποδομές υπόλοιπες οι όλες και εστιατόρια 

 $. US εκατομμυρίων 580 των τάξεως της πίστωση μια δημιουργήσει θα διαμερισμάτων και βιλών πώληση 

 ιδιόκτητες. στους κλειδιών των παράδοση την με τιμής της 100% στο πουληθούν θα βίλες και διαμερίσματα
 υπόλοιπα τα και τιμής της 70% υπόλοιπο το ανακτήσουμε θα πρότζεκτ, του ξεκίνημα το με και 2021 

 διαμερίσματα. τα ή βίλες τις για κρατήσεις στις πληρωμή σαν προκαταβολή
 30% δεχόμαστε να Σκοπεύουμε 2018. το πρότζεκτ το και ξεκινήσει μόλις ξενικήσουν θα πωλήσεις οι

 βίλες, 300 και διαμερίσματα 600 πουλήσουμε να σκοπεύουμε project, City F1 Racing Tunisia το αφορά 

 

1. έΣυνολικ ς  σε ήπωλ σεις (US$) βλ.(  άπαρ ρτημα 1) 

 

2. άΑναφορ  σε ίζημ ας και έκ ρδους (US$) βλ.(  ἀπαρ ρτημα 2) 

 

3. άΔι γραμμα  ήπωλ σεων 
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4. άΔιαγρ μμα  ίζημ ας και έκ ρδους 

 

 

5. Συνολικες  κερδους καθαρου Διαγραμμα/ πωλησεις 
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6. όΑξιολ γηση και  στο άβ ση EBIT  ααν ἰλογ α στην P/E 

 

 

 

 

 

7. όΑξιολ γηση  γης 
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VI. ύΕπενδ σεις: 
 

1. έΣυνολικ ς  άνομισμ των ύεπενδ σεις :

 

 

 

2. έΛεπτομ ρειες  ύεπενδ σεων  

a) BITRACE Marketing & Προωθηση : 10 % 

Έσι

 

 
Ο

 
 μας. νομίσματος του άξια την μεγιστοποιήσουμε να έτσι και ποικίλο πιο και μεγάλο πιο BITRACE,

 μέσω πληρωμές δέχονται θα που μας, συνεταίρων των αριθμό τον κάνουμε να είναι μας στόχος 

 τους. νομίσματά τα χρησιμοποιήσουν να μπορούν θα νομισμάτων κάτοχοι
 οι όπου συνεργασίες, περισσότερες δημιουργήσουμε να για συλλέχθηκαν που επενδύσεων των

 10% ποσοτό ένα τοποθετήσουμε θα BITRACE, το για άξια μεγαλύτερη δημιουργήσουμε να ώστε 
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b) ύΕπενδ σεις  στο Tunisia Racing F1 City: 52 % 

•  ίσχεδ ων ήΟλοκλ ρωση 2  D/ 3D για  του ήκτ ρια τα ολα Tunisia F1 City ,π.χ.το τα έκ ντρο όεμπορικ ,  

ίτρ α (3) ά5 στερα το ίξενοδοχε α ,  Gold Course & Club, το  Tennis Club, τις ίβ λες  300  τα και  600

ίδιαμερ σματα, το το έκ ντρο όεκθεσιακ έδιεθν ς ,  F1 Club κλπ .  

• ίΞεκ νημα  2018. του άΜ ρτιο τον όπρ τζεκτ το ό λουώεργασι ν των 
•  ώχ ρ ν:ω υπολ ώτελ ν ώπ λησης υάπλ νο οτ υ ίΞεκ νημα  διαμερίσματα 600 και βίλες 300
• Ά  άτρ πεζες. έτοπικ ς απο ίδανε ων ἐμ σω ίκεφαλα ου ντληση
• του  ήχρηματιστ ριο στο ίαεταιρε ς της γήΕισαγω AIM  ίΛονδ νου .

 

c) άΑγορ  ώδιακοπ ν έθερ τρων και ίπρακτορε ουύταξιδιωτικο   :  20 % 

ύΣκοπε ουμε

  να BITRACE όκατ χους στους
 έεπιτρ ψουμε να στεώ ετσι ίΙσπαν α, την και όΜαρ κο το ίΤυνησ α, στην BITRACE με έπληρωμ ς τις άεισ γουμε
 να και έθ ρετρα άξενοδοχειακ άκ ποια και ίπρακτορε ο όταξιδιωτικ έδιεθν ς ενα άαγορ σουμε να 

:

•   το με ίαυτοκ νητα άΝοικι ζουν BITRACE σε  ώχ ρες ἐμεσογειακ ς άκ ποιες ἀΜ ιος( 2018). 

•   το με ύπροορισμο ς άκ ποιους για μας ίπρακτορε ο το αποήεισητ ρια  άΑγορ ζουν BITRACE άΜ ιος(  2018). 

•   το με ώδιακοπ ν έπακ τα άΑγορ ζουν BITRACE ύΙο νιος(  2018). 

• άΑγορ ζουν Timeshare για   το με μας ώδιακοπ ν έθ ρετρα τα BITRACE ύΙο λιος(  2018). 

 

d) ύΕπενδ σεις  στην LaBelle & LeBeau Beauty ίπαγκοσμ ως : 5% 

ύΣκοπε ουμε

 ήφ μης. όπαγκ ςσμια ίεταιρε α μια ίγ νει να στεώ
 τσιέ in, Ltd Investments BITRACE την απο ίπροωθε ται και άΚαναδ του όΤορ ντο στο Beauty Margarete’s

 την απ ύαναπτ χθηκε που , concept Beauty LeBeau & LaBelle στην ύεπενδ σουμε να 

 

e) ξοδαΈ  ίλειτουργ ας :  8% 

 

f) ρκετινγκΜά  ίεπικοινων α και : 5 % 
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VII.  ίεταιρε ας της ίπορε ας άΧ ρτης :
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VIII. άΝομικ  
 

1. έΓενικ ς  ίπληροφορ ες 

δεν  όν μισμα όπαγκ σμιο Το BITRACE
 ίασφαλε ας. ήμορφ άκ ποια

 ως ίθεωρε ται να ήσυνθ κη ήοποιαδ ποτε υπο έπρ πει θα 
 

Τα

 όπροι ντα.
 της άμελλοντικ τα η όπαρ ντα τα ύο τε , LTD Investments BITRACE στην ίιδιοκτησ ας ίδικα ωμα έκαν να

 ίδ νουν δεν άκρυπτονομισμ των έανταλλαγ ς τις απο ή sale crowd το , ήπροπωλ σεις τις απο ίνομ σματα 

 άνομισμ των. των ώαυτ ν άαγορ την με έσυνδεδεμ να
 ίε ναι που έοφ λη τα και ίρ σκα τα ίκατανοε και άφυλλ διο όπαρ ν το άδιαβ σει χειέ τιό ώεπιβεβαι νει

 LTD Investments BITRACE της crowdsale στο και άνομισμ των ώπροπ ληση στην έμ ρος ίπα ρνει Όποιος

Η BITRACE  Investment LTD δεν 
 ήζ τημα

 όοικονομικ ή όφορολογικ όνομικ , έκαν να σε ύσ μβουλος ίθεωρε ται να έπρ πει 
.  

Ο ήποιαδ ποτε  όπληροφ ρηση. ήγενικ την όμ νο όσκοπ ως χειέ άφυλλ διο το όαυτ σε ίπληροφορ α 

Η BITRACE  Investment LTD δεν 
 ώπληροφορι ν.

 των ώαυτ ν όπληρ τητα την ή ίακρ βεια την άαφορ σονό ύεγγ ηση έπαρ χει 
 

Η BITRACE  Investment LTD δεν 
 

 δεν και όΝ μο όΒρετανικ τον με ύσ μφωνα ήδιαμεσολαβητ ς όοικονομικ ς ίε ναι 
δεν να  έαναγκασμ νη ίε ναι  ύσκοπο ς για δειαά άκ ποια χειέ Anti Money Laundering .  ήχρ ματος )έ(Ξ πλυμα 

2. ίΕπιβεβα ωση  ήαγοραστ του 

ίΠα ρνοντας
οτι   ώδιαβεβαι νει και άπαραπ νω

 τα με ίσυμφωνε και έδ χεται ήαγοραστ ς ο Crowdsale,  στο ή ώπροπ ληση στην έμ ρος 
:

• χειέ  άεγγρ φου, του ύαυτο έπρουποθ σεις τις και ρουςό τους άδιαβ σει 
• ίσυμφωνε ύδεσμε εται  και του έπεριοχομ να τα με ήπλ ρως  άαυτ , όαπ άνομικ 
• ίε ναι

 , τους ίκατοικ ας της ίδικαιοδοσ α στη ύισχ η χουνέ που όν μους ίαντ στοιχους τους
 με ύσ μφωνα BITRACE ίνομ σματα άαγορ σουν να ύισχ ηήπλ ρη  χειέ και έεξουσιοδωτημ νος 

• δεν  ΗΠΑ, ἠυπ κοος ή άκ τοικος ίε ναι 
•  ύΣιγκαπο ρης, ήυπ κοος ή άκ τοικος ίε ναι δεν
• ουτ 

 ήσυνθ κες, λλεςά όαπ ώεξαρτ μενη      
     ή έπεριορισμ νη έαπαγορευμ νη, ίε ναι άνομισμ των ώκρυπτογραφικ ν άαγορ η τιό και έβασισμ νοι      
            ίε ναι ίοπο α στην ίδικαιοδοσ α, ίαντ στοιχη στην ίκανονισμο ίσχετικο οι λοιό ίοικο οι ίε ναι 

 

• δ εν
 ίτρομοκρατ ας της όχρηματοδ τηση η ή ήχρ ματος, έξ πλημα το όμ νο χιό άαλλ άπαρ δειγμα για όπως

 όδραστηρι τητα, άπαρ νομη άκ ποια για  Crowdsale το ή ώπροπ ληση την ήχρησιμποποι σει θα 

• έ χει

 ίυπηρεσ ες, και ήσυστ ματα ίαντ στοιχα τα και ίνομ σματα άκρυπτογραφικ με
 ύεπορε εσαι να του όπολυπλοκ τητα την και ήχρ ση τη όκαταν ηση, στην και ύλειτουργο ν που ότρ πο

 στον ίεμπειρ α χειέ και άνομισμ των ώκρυπτογραφικ ν των ύφ ση την για ώγν σεις έαρκετ ς 

•  ύεπενδ σεις. και ήχρ ση ήκερδοσκοπικ για  έκ ρματα άαγορ ζει δεν BITRACE

 

3. ύΙσχ ων  όν μος 

Η

 
 αποκλειστικό.

 μη είναι τέτοιο κάτι δικαστηρίων, των αυτών κρίση η διαταγή οποιαδήποτε εκτελέσουν να σκοπό ως
 έχουν που αυτά από εκτός συμφωνία, τη αυτή με μη ή σχετικό προκύψει οποίο το ζήτημα, οποιοδήποτε για

 αναφέρεται, όπως Αγγλίας, της δικαστηρίων των δικαιοδοσία προσωπική αποκλειστική στην αμετακλήτως
 συμφωνεί να μέλος Κάθε Βασιλείου. Ηνωμένου του νόμους τους από ρητά διέπεται να πρέπει συμφωνία 
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ήΠωλ σεις  σε ( US$ ) 

Περιγραφη  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ίΒ λες  (300 άκομμ τια )  $   7 500 000  $ 10 000 000  $ 12 500 000  $    42 500 000  $    45 000 000  $    50 000 000  $    50 000 000  $    75 000 000 

ίΔιαμερ σματα (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 

έΞενοδοχειακ ς   μοναδ.  $   -  $   -  $   -   $    31 237 000  $    39 128 000  $    48 420 100  $    50 841 105  $    53 383 160 

άΠοτ   $   -  $   -  $   -   $    12 767 900  $    16 877 600  $    18 987 300  $    19 936 665  $    20 933 498 

ίΦα  όεστιατ ρια και  $   -  $   -  $   -  $      3 458 760  $      4 181 440  $      7 358 400  $      7 726 320  $      8 112 636 

άΑθλητικ  έκ ντρα  $   -  $   -  $   -  $      1 300 000  $      1 983 500  $      2 750 000  $      2 887 500  $      3 031 875 

ίΠ στα  Φ1  $   -  $   -  $   -   $    12 800 000  $    16 300 000  $    17 930 000  $    18 826 500  $    19 767 825 

 VIP Αθλ.  έκ ντρα  $   -   $   -  $   -   $      2 300 000  $      3 000 000  $      3 500 000  $      3 675 000  $      3 858 750 

ιάΔ φορα  καζινο( ) κλπ.  $   -   $   -   $   -   $      9 220 000  $    11 948 640  $    14 651 100  $    15 383 655  $    16 152 838 

έΣυνολικ ς  ήπωλ σεις  $ 12 000 000    16 000 000  $ 37 500 000  $  140 083 660  $  181 419 180  $  213 596 900  $  219 276 745  $  285 240 582 



  σε ίζημ ας καιέκ ρδους  άΑναφορ ( US$ ) 
ήΠωλ σεις 

Περιγραφη 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ήΠωλ σεις   $ 12 000 000  $    16 000 000  $   37 500 000  $  140 083 660  $181 419 180   $    213 596 900   $ 219 276 745   $  285 240 582 

μεσοΆ  πωλ. όκ στος  $      600 000   $  800 000  $     1 875 000  $      7 004 183   $    9 070 959   $      10 679 845   $   10 963 837   $   14 262 029  

Άλλα  όκ στη   $                 -     $  -  $                 -     $                  -     $                  -     $                        -    $                  -     $                  -    

όΣυνολικ  όκ στος  $      600 000   $  800 000  $     1 875 000  $      7 004 183   $    9 070 959   $      10 679 845   $   10 963 837   $   14 262 029  

όΜικτ  έκ ρδος  $ 11 400 000  $    15 200 000  $   35 625 000  $  133 079 477  $  172 348 221  $     202 917 055  $  208 312 908  $  270 978 553 

όΜικτ  έκ ρδος 
% 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Έξοδα 

ήΠεριγραφ  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ίΜισθοδοσ α  $   780 500  $    975 625  $     1 268 313  $   12 870 000  $   13 127 400  $   13 389 948  $   13 657 747  $  13 930 902  

ίΝο κι  $   250 000  $    275 000  $  302 500  $        605 000   $        635 250   $        667 013   $        700 363   $        735 381 

ήσΕπιχειρ εις άαγορ( ότ κοι& )  $   230 000  $    253 000  $  278 300  $   43 625 771  $   44 498 286  $   45 388 252  $   46 296 017  $  47 221 938  

ήΕπιχειρ σεις ρευναΈ(   εξ.& ίυπηρεσ ες )  $   320 000  $    339 200  $  345 984  $  352 904  $  359 962  $  367 161  $  374 504  $  381 994 

έΜεταφορ ς   $   152 022  $    182 426  $  218 912  $  875 647  $  893 160  $  911 023  $  929 243  $  947 828 

άΜ ρκετινγκ ώΠρο θηση/   $   120 000  $    320 000  $     2 250 000  $     1 400 837  $     1 484 887  $     1 573 980  $     1 668 419  $    1 768 524 

ίΤηλεπικοινων ες  $     15 610  $      19 513  $  25 366  $  128 700  $  131 274  $  133 899  $  136 577  $  139 309 

ίΤαξ δι& έαποστολ ς    $   120 000  $    160 000  $  375 000  $  560 335  $  571 541  $  582 972  $  594 632  $  606 524 

άΑσφ λεια  $  -  $    800 000  $     1 875 000  $     1 814 192   $     1 850 476  $     1 887 485  $     1 925 235  $    1 963 740 

έΤ λη  ίμισθοδοσ ας   $   312 200  $    390 250  $  507 325  $     5 148 000   $     5 250 960  $     5 355 979  $     5 463 099  $    5 572 361 

Έξοδα  $     60 000  $      80 000  $  187 500  $        700 418   $        742 443   $        786 990   $        834 209   $       884 262  

όΦ ροι   $   600 000  $    800 000  $     1 875 000  $     7 004 183   $     9 070 959  $   10 679 845  $   10 963 837  $  14 262 029 

όΑπ σβεση  $  -  $  -  $                 -     $    21 653 000  $   21 653 000  $   21 653 000  $   21 653 000  $  21 653 000 

άΣυνολικ  ίλειτουργ ας ξοδαέ  $ 2 960 332  $  4 595 014  $     9 509 199  $    96 738 986  $  100 269 598  $  103 377 547  $  105 196 883  $  110 067 792 

 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  $    -    $    -    $    -    $    36 200 408  $    71 897 204  $    99 325 911  $  102 896 748  $  160 625 521 

Έξοδα  ότ κων  $     12 000  $   16 000  $    37 500  $   140 084  $   181 419  $   213 597  $   219 277  $   285 241 

όΦ ρος  ήεισοδ ματος  $    -    $    -    $    -    $      1 810 020  $    17 974 301  $    24 831 478  $    25 724 187  $    40 156 380 

Καθαρο  κερδος  $    -    $    -    $    -    $    34 390 387  $    53 922 903  $    74 494 433  $    77 172 561  $  120 469 141 

 κερδος Καθαρο Πωλησεις/ 0,00% 0,00% 0,00% 24,55% 29,72% 34,88% 35,19% 42,23% 
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Tunisia Racing F1 City
σίΤοποθε α

 
: 

Η

 ίΤυνησ α
 στην Enfidha-Hammamet

 οαερ όδρ μιο
 το και Hammamet-Yasmine

 στο άαν μεσα
 ίβρ σκεται και άεκτ ρια

 300 ίε ναι γης της κτασηέ 

	

	



ύΣ νθεση  1 όφ ρμουλα ίπ στας : 

Οι

 
 

 

 
 
•
•
•
•
•
 

  καρτ τα με ίπ στα την με έσυνδ εται θα που έχιλιομ τρων 2 ίπ στα Μια 
 ήοδ γησης ήσχολ ς της πιστα την με έσυνδ εται θα που έχιλιομ τρων 2 ίπ στα Μια 

 Cross Rally για έχιλιομ τρων 2 ήμ κους  έμοτοσικλ τες και ίαυτοκ νητο για ίπ στα ήμικτ Μια 
 ήΑφρικ και ώΕυρ πη σε ώπρ τη η Indy, formula American για έχιλιομ τρων 5,500 ίπ στα Μια 

 FIA του άστ νταρ τα με ύσ μφωνα έχιλιομ τρων 4.300 ήμ κους 1 όΦ ρμουλα ίπ στα Μια

 άκομμ τια): 5 με ίπ στα (μια έδιαδρομ ς 



 έφ τος ώαγ νες Οι :

 Tunisia Formula 1 Grand Prix

 Tunisia Formula 3000 Grand Prix

 Tunisia Formula 2 & 3 Grand Prix

 Tunisia Motor Cycle Grand Prix

 Tunisia Dragster Grand Prix

 Formula Renault

 Formula Ford

 Super touring Formula

 Porsche cup

 Alfa Romeo, Ford Trophy

 Peugeot 905 Spider Formula

 Vintage Cars

 Slaloms and Gymkhanas Formula

 Karting Formula

 Fol’car Formula

 Indy light Formula (American Formula)

 Indy Car Formula (American Formula)

 Super Cross

 World Karting Championship

 Super Kart

 Bike

 Moto Challenge

 Auto Moto Cross

 Quad Cross

 Bike Cross
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