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Pemberitahuan Penting

Tujuan
dari
Whitepaper
ini
adalah
untuk
memperkenalkan pertukaran Negexc dan NGX (Token
Negexc) kepada calon pemegang token sehubungan
dengan ICO yang diusulkan. Dalam perincian
Whitepaper ini, ini hanya dibuat dan dimaksud kan
kepada orang di luar Amerika Serikat, Republik
Singapura, dan / atau Republik Rakyat Cina
(pengecualian untuk [Wilayah Administratif Khusus
Hong Kong dari Republik Rakyat Tiongkok, Wilayah
Administratif Khususnya Makau dari Republik Rakyat
Tiongkok, dan Taiwan)]) ("Cina"), dan dapat
ditindaklanjuti hanya oleh orang-orang di luar Amerika
Serikat, Republik Singapura, dan / atau RRC . Tidak
tercantum dalam Whitepaper ini yang dianggap sebagai
prospektus dalam bentuk apa pun atau permintaan untuk
investasi, atau dengan cara apa pun yang berkaitan
dengan penawaran atau permintaan penawaran untuk
membeli sekuritas apa pun di yurisdiksi mana pun.
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1.1

Permasalahan Pertukaran Kripto
➢

Keamanan situs yang rentan terkena serangan hacker
Sebagai pengguna yang berpengalaman dalam transaksi jual beli kripto, tim
sepenuhnya memahami masalah yang dihadapi oleh pemain. ada serangan hacker pada
bursa yang berdampak pada kepanikan pemegang aset yang akan kehilangan aset yang
mereka miliki. Dengan pertukaran Negexc, kami akan melakukan yang terbaik agar itu
tidak terjadi

➢

Layanan pelanggan yang lambat
Layanan pelanggan sangat penting untuk membantu pengguna yang ingin menarik
dana, mengirim aset, ingin mengganti data pribadi, atau mengalami masalah. Jika
layanan pelanggan lambat dalam membantu atau melayani itu, ini menyebabkan
penurunan kepercayaan dan kenyamanan pengguna dalam pertukaran. Pada kami,
kepercayaan dan kenyamanan menggunakan nomor satu

➢

Biaya transaksi yang terbilang tinggi
Terkadang salah satu kendala atau keluhan pengguna dalam bertukar adalah biaya
transaksi. Biaya transaksi yang mahal ketika pasar mengalami stabilitas harga. Untuk
alasan ini, kami menyajikan biaya transaksi yang relatif tidak terlalu tinggi untuk
selalu mengaktifkan pasar dalam kondisi apa pun

➢

Server yang mudah down
ketika fluktuasi terjadi dalam koin, pemain biasanya akan sangat dirugikan oleh kendala
server yang tiba-tiba turun. Ini memiliki dampak yang sangat buruk pada pemegang
aset dan juga bukan pemegang aset

➢

Tampilan situs yang terlihat rumit
antarmuka yang rumit akan mempersulit pengguna untuk berdagang, karena tidak
semua pengguna terbiasa dengannya. Tampilan antarmuka yang baik adalah tampilan
yang terlihat sederhana tetapi memiliki fitur lengkap
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1.2

Pertumbuhan Pasar Kripto
Pasar kripto global diperkirakan akan tumbuh pada tingkat yang spektakuler karena
meningkatnya permintaan pembayaran digital. Bitcoin memimpin pasar global karena bitcoin
adalah perusahaan pertama yang memperkenalkan mata uang digital pada tahun 2009.
Meskipun Litecoin diharapkan untuk menarik lebih banyak perhatian selama periode perkiraan
karena meningkatnya penggunaan cryptocurrency pada pengguna selama beberapa tahun
terakhir. Mata uang lain seperti Ripple, Namecoin, dan Ethereum juga menonjol di pasar.
Investor global memutuskan mata uang mana yang akan mendapatkan momentum di pasar
kripto secara global. Peningkatan penggunaan teknologi blockchain dalam keuangan sedang
diterapkan untuk menciptakan produk-produk inovatif, memungkinkan pengguna akhir untuk
mengadopsi kripto. Pada akhirnya akan mengarah pada pertumbuhan industri keuangan secara
global. Beberapa pemain kunci terkemuka di pasar cryptocurrency global termasuk BitGo,
Xilinx Inc., BTL Group Ltd., Alphapoint Corp, Advanced Micro Devices, Inc., NVIDIA Corp,
Intel Corp., BitFury Group Ltd., dan Microsoft Corp

Pasar global untuk kripto bernilai US $ 574,3
juta pada tahun 2017 dan diperkirakan
bernilai US $ 6702,1 juta pada akhir tahun
2025. Keseluruham pasar diperkirakan akan
tumbuh pada CAGR bintang sebesar 31,3%
selama periode penilaian 2017 hingga 2025
Pasar untuk Kripto tersegmentasi ke dalam perangkat lunak dan perangkat keras. Segmen
perangkat keras kemungkinan akan mendominasi pasar global selama periode perkiraan.
Menurut wilayah, pasar cryptocurremcy terfragmentasi ke Eropa, Amerika Utara, Asia Pasifik
dan Amerika Latin. Dari jumlah tersebut, Eropa diharapkan bertanggung jawab atas sebagian
besar pangsa pasar selama periode perkiraan karena kehadiran banyak koleksi pertambangan.
Amerika Utara juga cenderung menawarkan peluang pertumbuhan besar di masa depan
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Pasar Blockchain untuk wilayah Asia Pasifik tampaknya masih hangat dan subur
hingga saat ini. Ini bisa dilihat dari peningkatan investasi dalam teknologi Blockchain oleh
pemodal ventura.

Dukungan dalam bentuk inisiatif dan kebijakan pemerintah juga menambah permintaan
pasar untuk teknologi Blockchain di wilayah ini. Selain itu, pertumbuhan jumlah startup
berbasis Blockchain dan ICO juga semakin mendorong pangsa pasar Blockchain. Pertumbuhan
ini diperkirakan akan mencapai 87% di tahun 2024.

Tren Initial Coin Offerings (ICO) juga mendukung pertumbuhan Blockchain di pasar
Asia. Perusahaan Blockchain mulai menawarkan ICO sebagai penjualan koin & token dan
untuk mengumpulkan dana. Pada 2017, tawaran koin awal telah mengumpulkan lebih dari
USD 2 miliar dengan lebih dari 250 ICO di seluruh dunia. Token ini kemudian dapat
diperdagangkan di pertukaran cryptocurrency. ICO menyediakan akses awal ke protokol
potensial dan aplikasi Blockchain. Ini mendorong investor untuk berinvestasi di ICO.
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2.1 Pengenalan Pertukaran Negexc
Negexc (Next Generation Exchange Crypto) adalah platform pertukaran yang berbeda dari
yang lain. Kami di sini untuk menawarkan berbagai solusi untuk masalah yang sudah ada di
dunia pasar pertukaran crypto. Selain itu, kami akan selalu mengundang pengguna untuk
berpartisipasi dalam pentingnya kreativitas dan kebutuhan pengguna. Karena visi dan misi
kami, kami menciptakan pertukaran kripto yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan
pengguna kami

2.2 Fitur Pertukaran Negexc
1 ) Jenis Pasangan Utama yang Diperdagangkan
Pasangan utama yang nantinya akan diperdagangkan oleh pertukaran Negexc
• IDR
• BTC
• USDT
• NGX
Dengan empat pasangan utama yang diperdagangkan, ini mendukung pembaruan
jaringan pasar. Karena target pengguna kami bukan hanya Indonesia tetapi semua
pengguna di dunia

2 ) Ramah Pengguna
pertukaran negexc akan menggunakan antarmuka yang ramah pengguna. sistem tampilan
yang mudah dimengerti tetapi memiliki fitur yang sangat lengkap

3 ) Biaya Rendah
Dalam hal biaya transaksi, kami hanya akan mengambil sekitar 0,15% untuk pengambil dan
0,15% untuk pembuat. Sedangkan mereka yang memiliki token NGX akan mendapatkan diskon
50% dalam transaksi, di mana nantinya biaya transaksi akan menggunakan token NGX
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4 ) Dukungan Respon Cepat
kami akan menyiapkan dukungan responsif dalam mengatasi masalah atau keluhan
pengguna untuk memberikan kenyamanan

5 ) Keamanan
Negexc menggunakan 70% Cold Wallet untuk menghindari serangan Dossoss. Setiap
penarikan, penyetoran, masuk dan perubahan data akun menggunakan sistem TwoFactor Authentication (2F). Selain itu kami menggunakan situs web keamanan terbaik

6 ) Program Afiliasi
Setiap pengguna yang mengundang akan mendapat keuntungan 10% dari biaya transaksi
yang dibebankan oleh pengguna yang ia undang. Program afiliasi ini berlaku selamanya

7 ) Fitur Ruang Obrolan
Fungsi fitur ruang obrolan adalah untuk membuat sesama pengguna pertukaran Negexc
saling mengenal, dan berbagi informasi. Selain itu, fungsi dengan fitur chat room ini
adalah untuk mengetahui keluhan tentang keluhan pengguna

8 ) Batasan Penarikan
Untuk pengguna yang diverifikasi, maksimum 8 penarikan BTC sehari
Untuk pengguna yang tidak diverifikasi, maksimal 4 penarikan BTC sehari

Negexc Whitepaper ____________________________________________________________11

2.3 Model Pendapatan

1) Biaya Pertukaran
Mereka yang memiliki token NGX akan membebankan biaya tetap 0,075% per perdagangan.
dimana nantinya biaya transaksi akan menggunakan token NGX

2) Biaya Penarikan
Negexc memberlakukan biaya kecil untuk penarikan

3) Biaya Pendaftaran
Setiap koin yang menginginkan terdaftar di pertukaran Negexc akan dikenai biaya
menggunakan NGX Token

4) Biaya Lainnya
Mungkin ada biaya lain yang mungkin dikumpulkan oleh platform untuk berbagai
layanan, dan lain lain
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3.1 Pengenalan Token Negexc
Token negexc adalah token standar ERC-20. Tujuan dari token ini dibuat untuk mengumpulkan
dana guna membangun permulaan dari pertukaran Negexc melalui ICO. Selain itu, token Negexc akan
menjadi aset yang memiliki banyak fungsi dalam pertukaran kami dan membuat aset crypto Negexc
aman di masa depan dengan rencana yang kami buat

Token Details
Nama

: Negexc

Simbol

: NGX

Decimals

: 18

Standar

: Ethereum Standar Token (ERC-20)

Jumlah Supply : 3.300.000.000 NGX

3.2

Fungsi Token Negexc
1) Biaya Pendaftaran
2) Biaya Pertukaran
3) Biaya Lainnya
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3.3

Alokasi Token
Private Sale
8%

Airdrop
1%

Affilate & Bonus
9%

Public Sale
47%
Team
15%

Reserve
20%

Public Sale

Reserve

Team

Affilate & Bonus

Private Sale

Airdrop

dari total pasokan 3,3 miliar token yang ada, kami akan mengalokasikan token ini sesuai
dengan di atas. Kami merinci setiap alokasi ini sebagai berikut

1 ) Penjualan Publik (ICO)
ICO adalah singkatan dari Initial Coin Offering, yang berarti memulai atau tim yang
ingin menjalankan proyek atau proyek mereka dan menggunakan metode ICO untuk
mendapatkan pendanaan (crowdfunding), dengan berpartisipasi dalam ico, dengan
mengirimkan dana melalui metode pembayaran yang telah tentukan kemudian kita akan
mendapatkan token dari proyek.
Melalui metode ICO ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh:
• Proyek yang sedang direncanakan dapat dengan cepat dilaksanakan dan dicoba apakah proyek
tersebut berhasil atau tidak
• Dapat mendorong pengembangan atau kemajuan teknologi melalui ide-ide yang lahir dari
perusahaan baru yang muncul di seluruh dunia
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Sistem Penjualan Public kami akan menggunakan 3 fase
1. Penjualan Publik Tahap 1
Penjualan Publik Fase 1 akan dimulai pada 1 Juni 2019 pukul 07.00 GMT +7.
Tahap 1 akan berlangsung hingga 1 Bulan
- Jumlah token yang akan dijual adalah 387.750.000
- Pembelian dapat menggunakan: BTC, ETH
- 1 ETH Anda mendapatkan 140.000 NGX
- Penjualan Publik Tahap 1 mulai 1 Juni 2019 Pukul 07.00 GMT +7
- Penjualan Publik Tahap 1 berakhir 30 Juni 2019 pukul 12.00 GMT +7
- Diskon 40% dari harga Tahap 3 Penjualan Publik + Bonus Pembelian 9%
- Bonus Afiliasi 10%

2. Penjualan Publik Tahap 2
Penjualan Publik Tahap 2 akan dimulai pada 1 Juli 2019 pukul 07.00 GMT +7.
Tahap 2 akan berlangsung hingga 1 Bulan
- Jumlah token yang akan dijual adalah 697.950.000
- Pembelian dapat menggunakan: BTC, ETH
- 1 ETH Anda mendapatkan 120.000 NGX
- Penjualan Publik Tahap 2 mulai 1 Juni 2019 Pukul 07.00 GMT +7
- Penjualan Publik Tahap 2 berakhir 31 Juli 2019 pukul 12.00 GMT +7
- Diskon 20% dari harga Tahap 3 Penjualan Publik + Bonus Pembelian 6%
- Bonus Afiliasi 10%
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3. Penjualan Publik Tahap 3
Penjualan Publik Tahap 3 akan dimulai pada 1 Agustus 2019 pukul 07.00 GMT
+7. Tahap 3 akan berlangsung hingga 1 Bulan
- Jumlah token yang akan dijual adalah 930.600.000
- Pembelian dapat menggunakan: BTC, ETH
- 1 ETH Anda mendapatkan 100.000 NGX
- Penjualan Publik Tahap 3 mulai 1 Agustus 2019 Pukul 07.00 GMT +7
- Penjualan Publik Tahap 3 berakhir 31 Agustus 2019 pukul 12.00 GMT +7
- Bonus Pembelian 3%
- Bonus Afiliasi 10%

Distribusi Token yang dijual melalui Penjualan Publik dilakukan selambatlambatnya 8 September 2019 dan juga terdaftar di pertukaran pertama

2 ) Cadangan
Token yang ada di cadangan digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga
Penggunaan maksimal 15% dalam 1 tahun

3 ) Tim
15% token yang dipegang oleh tim akan dikunci dan dikeluarkan :
Setiap 6 bulan maksimal 20%

4 ) Affilate & Bonus
kami akan mendistribusikan 9% token kami untuk program afiliasi pada penjualan Publik dan
pembelian bonus dalam penjualan pribadi atau penjualan publik

Negexc Whitepaper ____________________________________________________________17

For afiliasi
setiap pengguna yang mendaftar dan membeli token ngx pada Penjualan Publik melalui tautan
rujukan. siapa yang memberikan referensi akan mendapat 10% dari token yang dibeli
For bonus
kami akan memberikan token bonus tambahan dalam periode penjualan publik dan penjualan
pribadi. jumlah bonus dicetak di whitepaper dan di situs web kami

5 ) Penjualan Pribadi
Tahap Penjualan Pribadi akan dimulai pada 16 Mei 2019 pukul 07.00 GMT +7.
Tahap penjualan pribadi akan berlangsung hingga 1 minggu lebih
- Jumlah token yang akan dijual adalah 264.000.000
- Pembelian dapat menggunakan: BTC, ETH
- 1 ETH Anda mendapatkan 180.000 NGX
- Tahap Penjualan Pribadi dimulai 16 Mei 2019 Pukul 07.00 GMT +7
- Tahap Penjualan Pribadi berakhir 26 Mei 2019 pukul 12.00 GMT +7
- Diskon 80% dari harga Penjualan Publik + 15% Bonus
Distribusi Token yang dijual melalui Penjualan Pribadi dilakukan selambatlambatnya 31 Mei 2019

6 ) Airdrop
Program Airdrop akan diberikan dengan batas 6000 pengguna atau setara dengan 33 juta
NGX. Setiap tugas lengkap pengguna akan mendapatkan 5.000 NGX Token. Setiap pengguna
yang berhasil mengundang akan mendapatkan 500 NGX Token dari setiap referensi. Distribusi
Token Airdrop dilakukan selambat-lambatnya 31 Mei 2019
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3.4

Alokasi Dana
Others
10%
Team
15%

Product Development
50%

Marketing
25%

Product Development

•

Marketing

Team

Others

50% untuk pengembangan produk. Dana ini digunakan untuk mengoperasikan,
mengembangkan dan meningkatkan platform Negexc termasuk: rekrutmen, dan
pelatihan

•

25% untuk pemasaran, dana ini digunakan untuk memasarkan token Negexc dan
pertukaran Negexc termasuk: iklan, acara, dan pendidikan

•

15% untuk tim. dana ini digunakan untuk operasi tim dan untuk membeli kembali token
di pasar

•

10% untuk hal lainnya. Dana ini digunakan untuk legalitas dan mengatasi hal-hal yang
tidak terduga
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4.1

Roadmap

February 2019
- Penerimaan Tim
- Memulai Proyek

April 2019
- Penelitian &
Pengembangan Awal
- Rilis Whitepaper v1.0

September 2019
- Penjualan Publik
Berakhir
- Distribusi Token
- Terdaftar di
Pertukaran Pertama

June 2019
- Penjualan Publik
Dimulai

May 2019
- Airdrop
- Penjualan Pribadi

Oktober
- Terdaftar di
Pertukaran Lainnya

December
- Pertukaran Uji Beta

Q3
- Acara offline untuk
meningkatkan
pengguna pertukaran
Negexc
- Android Pertukaran
Beta

Q2
- Acara offline untuk
meningkatkan
pengguna pertukaran
Negexc
- Kemitraan dengan
beberapa Proyek lain

2019

Q4
- Testnet

2020

Q1
- Pertukaran
Peluncuran Penuh
- Kampanye Media
Sosial

2021
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Penolakan
Whitepaper ini dan informasi yang disediakan di situs web Negexc
tidak mewakili dokumen keuangan yang menggambarkan keamanan
keuangan Negexc dalam bentuk apa pun dan juga tidak mewakili
penawaran efek atau permintaan investasi untuk calon investor di
yurisdiksi mana pun Token Negexc (NGX) dikeluarkan.
Tidak dimaksudkan sebagai jaminan untuk investasi kolektif oleh calon
investor di negara mana pun. Negexc tidak melibatkan pertukaran mata
uang kripto untuk semua bentuk sekuritas, investasi atau saham biasa
di Negexc atau perusahaan lain.

Mengenai persyaratan peraturan, kami dengan jelas menyatakan bahwa
tidak ada otoritas semacam itu yang memeriksa atau menyetujui
informasi yang disediakan dalam buku putih ini. Dengan demikian,
publikasi, atau distribusi buku putih ini tidak boleh menyimpulkan
hukum yang relevan, persyaratan untuk peraturan atau peraturan telah
dipenuhi. Selain itu, pendiri, anggota tim, dan pihak ketiga mana pun
yang terlibat dalam pengembangan Negexc tidak akan bertanggung
jawab atas segala kerusakan langsung, tidak langsung, insidental,
konsekuensial, atau lainnya dalam bentuk apa pun. Termasuk
kehilangan pendapatan, yang timbul dari atau terkait dengan
penerimaan atau ketergantungan informasi dari buku putih ini
mengenai materi, data dan informasi yang disediakan dalam
whitepaper dan halaman web mengenai pernyataan yang dibuat dalam
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siaran pers atau di tempat lain yang tersedia untuk pernyataan publik
dan lisan yang dibuat oleh Negexc, pendiri, anggota tim, dan pihak
ketiga mana pun yang terlibat dalam pengembangan Negexc atau
bertindak atas nama Negexc hanya pernyataan berwawasan ke depan
tetapi tidak terbatas pada strategi keuangan dan bisnis, rencana masa
depan, dan prospektus transaksi perdagangan mata uang kripto, di
mana Negexc berada .

Oleh karena itu, Negexc, serta pendiri, anggota tim, dan pihak ketiga
mana pun yang terlibat dalam pengembangan Negexc menjamin bahwa
kinerja aktual atau pencapaian Negexc akan dinyatakan dalam
pernyataan berwawasan ke depan ini.
Beberapa informasi yang disediakan dalam whitepaper termasuk tren
global saat ini dan perkiraan terkait dengan transaksi pembelian kripto.
Informasi ini telah diperoleh dari laporan dan studi dan pasar
penelitian, informasi yang tersedia untuk umum dan publikasi industri.
Informasi ini diperoleh dari sumber yang dipercaya handal. Tetapi para
pendiri, anggota tim, dan pihak ketiga mana pun yang terlibat dalam
Negexc dan yang bertindak atas nama Negexc tidak dapat memberikan
kepastian tentang keakuratan atau kelengkapan informasi yang
disertakan.
Karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa informasi yang
disediakan dalam buku putih ini dan halaman web Negexc harus
dipertimbangkan sebagai saran keuangan dan bisnis. Investor Negexc
dan pemegang koin harus tahu bahwa ada banyak variabel yang
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berperan pada waktu tertentu dan oleh karena itu saran independen
harus diperiksa mana yang sesuai.

Referensi
https://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/cryptocurrency-market.htm
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