Whitepapper "Kowalski Token" KOWAL
Kowalski Token to token społecznościowy stworzony w 2018 roku. Twórca i zarazem autor kanału Portfel Kowalskiego (Twitter)
nagradza użytkowników swoim tokenem i buduje wokół niego społeczność entuzjastów świata kryptowalut. Token ma charakter
społecznościowy, ale też i sentymentalny, więc nie powinien być traktowany jako pieniądz. Zadaniem jego jest budowanie silnej
więzi miedzy użytkownikami, gdzie wzajemna pomoc i dzielenie się wiedzą na temat technologii blockchain jest stawiana na
pierwszym miejscu.
Kowalski Token w obecnej formie, może być używany na sieci VITE
Całkowita ilość tokenów na rynku: 800 000
Obecnie w posiadaniu twórcy ≈ 500 000
Podzielność po przecinku: 2
Token ID: tti_ea4d0148c620b9339d99e98e

###
Platforma VITE
Jest to nowoczesna sieć o wysokiej przepustowości, skalowalna i z bardzo małym opóźnieniem, pozwalającym na wykonanie do
1172 transakcji na sekundę. VITE opiera się na technologii DAG (Directed Acyclic Graph), która zapewnia każdemu portfelowi w sieci
własny blockchain. Zamiast zmuszać „górników” do rywalizacji w tworzeniu nowych bloków, daje prawo do ich tworzenia jedynie
właścicielowi tego konkretnego blockchain’a. Umożliwia to dużo wiekszą prędkość wykonywania transakcji w porównaniu do innych
sieci.
W skrócie architektura DAG zwiększa skalowalność sieci, zużywa o wiele mniej energii w porównaniu do innych sieci, nie ma opłat za
transfer środków i pozwala na mikrotranzakcje.
###
Portfele
Może być przechowywany na portfelu VITE wallet dostępnym na Adroida i IOS
###
Giełdy
Obecnie istnieje możliwość handlu tokenem w parze do kryptowaluty VITE na zdecentralizowanej giełdzie VITEX
###
Dystrybucja
Dystrybucja jest planowana poprzez wszelkiego rodzaju Airdropy, konkursy, zabawy itp. Ponadto token będzie dostępny w
przyszłości do stakowania w pulach płynności.
Rok rocznie planowana jest dystrybucja 50 000 sztuk do wyczerpania pełnej puli tokenów. W przypadku nierozdystrybuowania
tokenów pozostała nadwyżka będzie spalana. Dzięki temu zmniejszana będzie ilość tokenów w łącznym obiegu, co relatywnie
wpłynie na jego wartość i będzie przeciwdziałać inflacji.
###
Token będzie umożliwiał jego posiadaczom start w świecie blockchain oraz zakup z jego pomocą szeregu produktów i usług. Aby być
na bieżąco warto śledzić kanał Twitter @portfelK. Dzięki interrakcji z innymi projektami, Kowalski token będzie nabierał coraz to
większej wartości, co powinno sprzyjać jego HODLowaniu, tak by stać się aktywem rzadkim i pożądanym. Dystrybucja KOWAL’a
odbywa się za darmo poprzez media społecznościowe, takie jak Twitter czy Discord.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników tokenu, dotyczące charakteru jego wykorzystania. Kupno i handel
odbywa się na własną odpowiedzialność. Handel tokenami stanowi bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne i może narazić na straty
środków.

