
Kaur i

Kaur i je startupovou krypt om ?nou sdílené ekonom iky a invest i?ního crowdfundingu . Jde o ERC20 
token vydaný spole?ností British Asset, který funguje jako základní kámen dal?í fáze tohoto projektu. 
Hlavní cílem  Kauri je syst em at icky budovat  a roz?i?ovat ekosyst ém  krypt om ?n  a tím napomáhat k 
jejich masovému pou?ívání.

Br it ish Asset  (od za?átku roku 2017) na principech investi?ního 
crowdfundingu úsp??n? naf inancovalo a realizovalo ji? dva hot ely. 
První v auditorské hodnot ? p?es 6 m il ion? dolar?  (Avatar Eco Lodge, 
viz booking.com) a druhý ve výst avb? (plánované otev?ení rok 2019). 

Pilot ní Fáze

1. Fáze
(22.1.-12.12.2019)
Vytvá?ení kom unit y

Základy Kauri 
Ekosystému

P?edprodej Kaur i

2. Fáze 
(Od 12.12.2019) 
Vst up na burzy

Roz?i?ování komunity

Za?átek St akování

Budování hodnoty

St rat egie Kaur i

3. Fáze (2020)

-Budování prvního k rypt ohot elu na sv?t ?

-Roz?i?ování Kauri Ekosystému

-Akcept ace Kaur i  na prvních místech

-První p?íle?it ost i pro invest ory skrze 
crowdfunding

4. Fáze (od 2021)

-Realizace invest i?ní plat form y pro vytvá?ení a 
rozvíjení bussiness? s akcept ací Kaur i .

-Strategické vyu?ívání m?ny ve startup projek t ech

-Výst avba dal?ích hot el?  na principu Kauri s 
akceptací Kauri v hotelech sdílené ekonom iky

-Roz?i?ování sít ? akcepta?ních m íst  pro Kaur i a 
dal?í kryptom?ny

https://www.booking.com/hotel/cr/avatar-eco-lodge-puerto-jimenez1.en-gb.html
http://www.youtube.com/watch?v=FaA2-4krFsw


PILOTNÍ FÁZE

KRYPTOHOTEL

PLATFORMA

V pilot ních fázích se budují pevné zák lady pro úsp??ný pr?b?h celého projektu, roz?i?uje komunita a 

vytvá?í se pevný zák lad pro hodnot u  a celý ekosystém Kauri. Zárove? se v ní skrze p?edprodej 

získávají prost ?edky, které v dal?ích fázích zajist í bezpe?ný pr?b?h  celého projektu. 

V dal?í fázi projektu prob?hne výst avba prvního k rypt ohot elu na sv?t ?. Na základ? unikátního 

systému British Asset bude spu?t?na crowdfundingová kam pa? , v ní? m??e kdokoliv skrze Kaur i 

invest ovat  do tohoto hotelu a stát se jejím spoluvlastníkem s nárokem na dividendu od 8% ro?n? a 

majitelskými právy na ubyt ování v hot elu . Tento systém se ji? osv?d?il a s tím, ?e p?jde o v?bec první 

hot el fungující ?ist ? na k rypt om ?nách  se zde nabízí velice neobvyk lá p?íle?it ost . 

V poslední startupové fázi se skrze Kauri vybuduje crowd-invest m ent  plat form a. Na bázi 

crowdfundingových platforem (kickstarter, hithit) a pr incip? Angel invest m ent u  tak vznikne rafinovaný 

nástroj pro f inancování a invest ování do st ar t up? . Takhle nov? vznikající spole?nost i jsou navíc i 

(podmín?n?) sou?ást i  ekosystému a tím podporují Kaur i a ostatní kryptom?ny. 

Hodnot a Kaur i

V p?edprodejní fázi se hodnot a/ cena Kauri zvy?uje ka?dých 21 dní a p?ed o?ekávaným vst upem  na 
burzu  (12.12.2019) by m?la dosáhnout a? na 1,5$/Kaur i. 

Akt uální hodnot u  a fázi projek t u Kauri si m??ete ov??it na www.kaur icrypt o.com . 

St ak ing
V chytrém kontraktu bylo vyt vo?eno 50 m il ion? 
Kaur i , do ob?hu se b?hem pilotních fází ov?em 
dost ane pouze ?ást . Zbyt ek  bude zm ra?eno a 
postupn? uvol?ováno. 

Jedním z prvních zp?sob?, jak se nové Kaur i 
dostanou do ob?hu  je tzv. St ak ing. Kdy m??ete na 
n?jakou dobu zm razit  své Kaur i  (co? stabilizuje 
hodnotu) a dost at  za to nové Kaur i . (výnos minimáln? 
2,5%/ 5% ro?n?, ale v praxi to bude daleko více) 

http://www.kauricrypto.com/
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