SESSIA là phần mềm di động kết nối thị
trường và mạng xã hội.
Ưu điểm
phần mềm hiện đại MIỄN PHÍ trên
nền tảng công nghệ blockchain: doanh nghiệp tiết kiệm quảng cáo và
kích thích sự tích cực của khách hàng, tăng sự gắn bó của khách hàng khi
trả cachsback từ các đơn hàng.

Community Product
OnePager

thị trường thương mại thuận tiện tích hợp
với mạng xã hội: mọi người lựa chọn cửa hàng, hàng hóa, dịch vụ theo
khuyến cáo của bạn bè và kiếm thu nhập từ việc mua sắm hàng ngày.

Chúng tôi giải quyết những vấn đề nào của doanh nghiệp

Dễ dàng làm thương mại điện tử
cho doanh nghiệp ngoại tuyến.
Loại bỏ trách nhiệm kỹ thuật

Thu hút và giữ chân khách hàng
mà không cần trung gian

Các chức năng chính của Sessia

Tăng lượng tiền mua hàng.
Báo cáo và phân tích số liệu

Doanh số Sessia

Thiết kế cửa hàng trực tuyến

2017

2018

2019

Cách tổ chức bán hàng nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện

$ 150

Trả cashback ngay lập tức bằng tiền điện tử

triệu

Chi trả tại bất kỳ điểm nào trên thế giới, hầu như không phải mất phí

(dự toán)

Máy quét thông minh bên trong ứng dụng
Đăng ký khách hàng và tính cashback trong thời gian chưa tới 1 giây

Mạng xã hội thế hệ mới
Thông tin cho khách hàng về các chương trình khuyến mại giảm giá

Hệ thống báo cáo và kiểm soát
Dựa trên cơ sở dữ liệu khách hàng và các giao dịch trong thời gian thực tế

Về công ty

Bán bánh kicks

Đăng ký năm 2016 tại
Hong Kong

Năng lực cao trong ngành
công nghệ phần mềm và kinh
doanh quảng cáo

Đợt 1 trước ngày 28.09.2018

$ 3 triệu thu được

$ 0,7 /1 kicks

Đợt 2 từ ngày 18.03.2019

$ 5–50 triệu

$ 1,5 /1 kicks

Trong tương lai đối với doanh nghiệp blockchain sẽ trở thành một hiện tượng nền tảng như
internet hiện nay. Do đó nếu chờ đợi sẽ trở nên quá đắt. 2
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Trên cơ sở mô hình tài chính Community Flow Model.
Chi tiết trên: https://www.if24.ru/kak-otsenit-stoimost-kriptovalyuty/
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