
A Current já proporciona a mais de 200 000 u5lizadores uma experiência de 
pesquisa e descoberta conveniente. Esta plataforma combina dados 
comportamentais relacionados com os 5pos, tempos e tópicos reproduzidos 
pelas pessoas em várias redes para oferecer melhores recomendações do que 
qualquer outra rede individual. O protocolo Current concilia os interesses de 
todas as partes interessadas no ciclo de consumo de conteúdos mul5média para 
criar efeitos de redes que impulsionam a adoção. Os consumidores têm mais 
escolha na forma como pagam pelos conteúdos mul5média, os criadores e 
administradores obtêm uma nova forma de recompensação e os anunciantes 
recebem informações de públicos e contabilís5cas transparentes. 

Como está a ser criada a Current? 

Ambiente Current 

A plataforma de conteúdos mul5média Current consolida os 
melhores conteúdos e funcionalidades das redes de conteúdos 
mul5média mais populares numa experiência de mul5média 
completa e personalizada. 

Pla5orma 

O protocolo interage na plataforma Current, além de outras redes 
de acolhimento de conteúdos mul5média. Foi concebido para 
incen5var os consumidores a reproduzir conteúdos mul5média e 
recompensa-os com base nos respe5vos tempos de consumo, 
dados par5lhados e contribuições no ambiente.   

Protocolo

O token de u5lidade Current, CRNC (pronunciado “currency”), será 
u5lizado para reduzir ou eliminar as subscrições premium de 
fornecedores de conteúdos populares. Isto permite aos 
consumidores pagar menos pelos conteúdos mul5média que 
adoram. A Current habilita uma nova geração para obter uma 
criptomoeda ú5l que será u5lizada numa vasta lista de produtos, 
serviços e publicidade na plataforma. 

Token

Pré-venda pública:

Venda principal:

Prazos

Entre 7 e 21 de Fevereiro
 Entre 14 de Março e 4 de Abril 

Que aceita ETH, BTC e NEOAlvo

Limite da pré-venda: $10 Million

35% Recompensas de exploração de dados

17% Equipa, contribuidores e consultores  

35% Financiadores da venda de tokens 

10% Crescimento da comunidade e parceiros 
estratégicos

3% Criação da Current

A Current proporciona-lhe mais maneiras de fazer 
streaming e pagar pelas suas músicas e vídeos preferidos.

current

Um ambiente mulCmédia incenCvado 
baseado em blockchain. 

A Current está a criar um protocolo e um token digitais que é um método de 
troca de tempo, atenção e dados no ambiente digital. Está a começar com 
conteúdos mul5média com a criação de uma experiência completa e 
personalizada que recompensa os u5lizadores pelo streaming das redes que 
adoram como Spo5fy, YouTube, SoundCloud, etc. Os u5lizadores não têm de ter 
conhecimentos anteriores de tecnologia de blockchain, domínio da criptomoeda 
ou mudarem os respe5vos comportamento uma vez que são recompensados 
por u5lizarem as redes que já usam. 

O que é a Current?

Tração

UGlizadores: 

Retenção de 30 dias:

Média da sessão: 

+200 000
35%

18 min

Equipa fundadora

Quatro anos de experiência na criação de 
produtos de consumo e mul5média. Gerou 
dezenas de milhões de transferências de 
aplicações e dezenas de milhões em receitas. O 
recente website (comprado) estava entre os 
principais 500 websites mundiais com maior 
tráfego da Alexa. 
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InvesCdores e consultores 

Especialistas em blockchain, mul5média e 
mercados de capitais
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