
ОТ БИТКОЙН ДО E-COMMERCE ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯТА НА БЛОКЧЕЙН В
ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯТА.

 

ТВЪРДЕ РАНО ЛИ Е ИЛИ ЗАКЪСНЯВАМЕ?



Що е то
Блокчейн?
Distributed Ledger Technology (DLT)

The first step for
all new employees



Какви са ползите от
блокчейн
технологията?

Прозрачност  и  проследимост
Всяка една транзакция може да бъде проверена и
проследена от всеки. 

Бързина  на  транзакциите
Средната скорост на Биткойн транзакция към
момента е около 10 минути. 

Необратимост
Веднъж инициирана, транзакцията не може да
бъде спряна, отменена или отказана. 

Транзакциите  са  евтини
Таксите за транзакция варират между $0.38 и
$0.08, според зависи от избрания приоритет. 



БИТКОЙН
ДА  СИ  ДОЙДЕМ  НА  ДУМАТА  

 

Същина

С какво Биткойн се отличава от
другите криптовалути?



На Бързо: Прогресът в
Индустрията

 

Ръст в
плащанията с
Биткойн - от
$9.8М през 2013

до $191М през
2017. 

От  0  до  300

01 02 03 04 05

Изграждане на
сериозна
инфраструктура
за въвеждане на
криптовалутите
в експлоатация.

Фундамент

Регулирани
борси,

инструменти за
разплащане и
съхранение на
криптовалути. 

Сигурност

Множество
държави
предприемат
сериозни
регулаторни
действия. 

Регулации

Растящ брой
институции
създават
различни
решения за
експозиция в
пазара.

Институции



Биткойн, блокчейн и онлайн търговия:
каква е връзката?



ЗНАКОВИ  КОМПАНИИ  ПРИЕМАЩИ
БИТКОЙН

Microsoft

 

Overstock

 

Lamborghini

 



Нагледно: Overstock + Coinbase, a Beautiful

Partnership

+ = $



Малко Цифри
През 2014-та година, Overstock интегрира плащания с Биткойн, използвайки API на
Coinbase - водещата Американска крипто борса. Още същата година, двете компании
публикуват следните резултати:

Средният обем на поръчката на плащащите с Биткойн е 34% по-голям.

58% от продажбите с Биткойн са от нови клиенти
Увелечение в нетните приходи заради разликата в транзакционните такси

$226 BTC vs $168USD



"Bitcoin payments have helped us avoid fraud in the

form of chargebacks with credit cards, and we’re also

able to get paid faster than when payments are

processed with credit cards."

 Patrick Byrne, Former CEO at Overstock



Не Без Недостатъци

Биткойн е меко казано волатилен.



Интеграция на крипто плащания в нашия
онлайн магазин

Вариант 1: Скъпо, но
ефективно

Вариант 2: Евтино, но по-

малко ефективно




