BlockchainEdu.pl

Kurs: Kryptoaktywa w gospodarce cyfrowej
Forma zajęć: wykład
Czas trwania: około 8 h (4 bloki po 90minut)
Liczebność grupy: około 6 - 15 osób
Cena: 899 zł brutto za osobę
Adresaci: menadżerowie, klienci indywidualni
Opis:
Rozwój gospodarki cyfrowej w ostatnich latach stymulowany jest rozwojem technologii.
Internet rzeczy, przetwarzanie w chmurze, rozwój technologii mobilnych – to już się dzieje.
Pytanie, jak Blockchain wpłynie na współczesną gospodarkę? Podczas szkolenia
przedstawione zostaną możliwości wpływu technologii blockchain na gospodarkę cyfrową,
wraz z omówieniem zależności i charakterystycznych cech kryptoaktywów.
Cele:
Przedstawienie technologii Blockchain oraz możliwości jej zastosowania w kontekście zasad
funkcjonowania gospodarki cyfrowej.
Program
1. Cena, podaż, kapitalizacja – rynek kryptowalut
Czym się różni cena od wartości?
Co jest źródłem ceny kryptowalut?
Podaż kryptowaluty - kto lub co tym kieruje?
Kapitalizacja - fakty i mity
2. Crowdfunding projektów blockchainowych w oparciu o emisje tokenów
cyfrowych
ICO vs IPO vs crowdfunding - podobieństwa i różnice
Co powinno się znaleźć w modelu biznesowym, by tokenizacja produktu/usługi miała
sens
Złe i dobre przykłady zastosowania tokenów w modelach biznesowych
Jak wyemitować swoją własną kryptowalutę? - krótki poradnik
3. Modele ICO
Mechanizmy i przykłady zastosowania poszczególnych modeli:
- sprzedaż
- aukcja zwykła
- aukcja holenderska
- zrzut
- sprzedaż
- inne modele
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Wady i zalety poszczególnych mechanizmów z perspektywy organizatorów i
inwestorów.
4. Techniki oceny / wyceny projektów blockchainowych
Rynek projektów blockchainowych
Czym się różni inwestycja od spekulacji?
W który projekt zainwestować?
Źródła wiedzy o projektach blockchainowych
Co cechuje dobry projekt blockchainowy?
White Paper, Yellow Paper i inne dokumenty projektowe - jak je czytać i czego w nich
szukać
Techniki szacowania przyszłej wartości tokenów
Jak zidentyfikować SCAM? - wyznaczniki złych projektów blockchainowych
Wymagania
Szkolenie skierowane jest do osób z podstawową wiedzą w zakresie technologii Blockchain,
rozumiejących zasady jej funkcjonowania.
Dodatkowe informacje:
W cenę wliczony jest certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Wystawiamy Fakturę
VAT.
Zapisy:
Zapraszamy do zapisów za pomocą FORMULARZA.

Więcej informacji:
www.blockchainedu.pl
kontakt@blockchainedu.pl

