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Sekcja 1: Zakres planu marketingowego
I. Wstêpne briefing zespo³u i odbycie rozmowy telefonicznej z zespo³em zarz¹dzaj¹cym ZelTrez
II. Koordynacja i planowanie z zespo³ami (zespo³ami Breakout)
Media spo³ecznoœciowe i PR:
III. Uzyskanie b¹dŸ utworzenie kont Social Media/Reddit/bitcointalk
IV. Utworzenie i publikacja informacji prasowych oraz artyku³ów w Bitcoin Talk oraz
g³ównych mediach spo³ecznoœciowych.
V. Pielêgnowanie relacji i anga¿owanie u¿ytkowników bezpoœrednio w celu przyci¹gniêcia
zainteresowania
spo³ecznoœæi / zarz¹dzanie spo³ecznenoœciami
VI. Utworzenie i uruchomienie kalendarza aktywnoœci i eventów
VII. Stworzenie planu marketingowego wraz z strategi¹ z zespo³em ZelTrez
VIII. Audyt strony internetowej w celu usprawnienia zawartoœci
Wysoki poziom:
IX. Koordynacja z zespo³em prawnym w zakresie odpowiednich wytycznych i struktury
X. Zewnêtrzna wspó³praca nad strategi¹ integracji wokó³ waluty i blockchaina
XI. Szkic modelu waluty i zasady korzystania z niej
XII. Wspó³praca nad dokumentacj¹ oraz przeprowadzenie audytu Whitepaper
XIII. Wspó³praca z zespo³em ZelTrez przy tworzeniu dokumentu Prospekt (prostepctus)
(Wstêpne memorandum w sprawie oferowania waluty) za pomoc¹ powy¿szej dokumentacji
XIV. Wspó³praca na platformie pitch
XV. Przedstawienia na gie³dach w celu umieszczenia w wykazie i mo¿liwe zaanga¿owanie w ofertê
walut, takich jak token binance i USDT.
Projekt
XVI. Utworzenie i przeprojektowanie w¹tków bitcointalk i Reddit
XVII. Projekt profesjonalnych infografik pod wzglêdem treœci i struktury ZelTrez Prospectus
(Sporz¹dzono w prospekcie emisyjnym)
XVIII. Konsultacje brandingowe (zatrudnienie zewnêtrzne)
XIX. Konsultacja projektu strony internetowej
Rozwój
XX. Stworzenie waluty (zasady, zarz¹dzanie, struktura)
XXI. Umowa z crowdfundingiem A. Testowanie bezpieczeñstwa
XXII. Zaprojektuj i rozwiñ stronê ICO A. Testy bezpieczeñstwa i debugowanie
Rozdzia³ 2:
Analiza
1. Koniecznoœæ pozycjonowania ZelTrez na rynkach docelowych
2. Ulepszony branding i wiadomoœci marketingowe
3. Ustanowienie aktywnej obecnoœæi w docelowych sieciach spo³ecznoœciowych
Wszystkie informacje zawarte w tej witrynie stanowi¹ w³asnoœæ firmy Zel Technologies LLC.
Wszystkie informacje s¹ prywatne i nie mog¹ byæ ponownie rozpowszechniane bez pisemnej zgody firmy
Zel Technologies.

4. Komunikacja o zaletach ZelTrez we wszystkich mediach
5. Pomoc w upiêkszeniu strony internetowej, kana³ów spo³ecznoœciowych oraz sieci
spolecznoœciowych
6. Poinformowanie spo³ecznoœci i liczne publikacje o ZelTrez, w celu zwiêkszenia zainteresowania i
œwiadomoœci
7. Zaanga¿owanie posiadaczy Bitcoin/Ether, tradycyjnych inwestorów, alternatywnych inwestorów
8. Stworzenie waluty cyfrowej, umowy finansowania spo³ecznoœciowego i stronê ICO
9. Pomoc w zwiêkszeniu popytu na rynku walut
Cele:
1. Docenianie odbiorców i przyci¹ganie nowych u¿ytkowników
2. Stwórz rozmach w mediach:
a. Przygotujemy i opublikujemy komunikaty prasowe i artyku³y na temat mediów Bitcoin/Crypto oraz
(mo¿liwe) Mainstreamowych
3. Docenianie spo³ecznoœci u¿ytkowników, którzy bêd¹ ewangelizowaæ ZelTrez i jego produkty
(zarz¹dzanie spo³ecznoœciami)
4. Zwiêkszenie rozpoznawalnoœæ marki
5. Zwiêkszenie œwiadomoœci platformy
6. Bie¿¹ca integracja z gie³dami kryptowalut
Oœ czasu rozwoju Przyk³ady poprzednich prac:
1. https://info.zel.cash/ Zespó³ Markingowy bêdzie musia³ zrozumieæ proces opracowania tego
unikalnego projektu:
1. Dyskusja dotycz¹ca zakresu analizy zakresu i waluty
2. Ocena wymagañ
3. Zgoda co do rezultatów i terminów
4. Projekt struktury monety (przegl¹d mapy planów)
5. Dwutygodnikowe wywo³anie aktualizacji w spo³ecznoœciach
6. Wykonanie wstêpych zadañ wed³ug etapu nr.1
7. Ponowne przegl¹danie lub korygowanie terminów/rezultatów w razie potrzeby przesuniêcia
8. Kontynuacja rozwoju i rezultaty zgodne z harmonogramem
Oœ czasu marketingu:
Miesi¹c 1: Budowa Fundacji
Badania i Rozwój Marketingu wraz z wiadomoœciami
- Konsultacje z zespo³ami wewnêtrznymi w celu wyci¹gniêcia propozycji wartoœci
- Przegl¹d brandingu, histori, informacji oraz strony g³ównej dla odbiorców kryptowalut
- Przegl¹d kana³ów spo³ecznych i œrodowiskowych
- Pomoc z zawartoœci¹ w¹tku Zelcash i ZelTrez (BitcoinTalk / Reddit)
- Opublikacja odpowiednich elementów
- Przegl¹d dokumentów / dokumentacji / informacji marketingowych o Zelcash i ZelTrez w celu
wspó³pracy nad projektem Prospektu
- Finalizacja planu
Wszystkie informacje zawarte w tej witrynie stanowi¹ w³asnoœæ firmy Zel Technologies LLC.
Wszystkie informacje s¹ prywatne i nie mog¹ byæ ponownie rozpowszechniane bez pisemnej zgody firmy
Zel Technologies.

- Opracowanie i uruchomienie zawartoœci oraz planu marketingowego zwrotnego
- Kontynuacja dzia³añ na planie marketingowym i kalendarza nadchodz¹cych aktualizacji za
pomoc¹ wewnêtrznych zespo³ów
Budowanie silnej struktury marketingu/PR
- Zwiêkszenie tempa dziêki wydawaniu wstêpnych og³oszeñ na wszystkich noœnikach
- Prasa dla mediów o tematyce crypto i budowanie zainteresowania w Mainstreamowych mediach
- Budowanie œwiadomoœci marki oraz edukacja spo³ecznoœci i odbiorców ZelTreza oraz platformy
Zelcash
- Rozpowszechnianie informacji o Zelcash i ZelTrez na kana³ach Bitcoin / social media / community
- Publikowanie i rozpowszechnianie treœci
- Pomoc w odpowiedziach na w¹tki
- Rozpowszechnianie wiedzy oraz wywiady z mediami Bitcoin
- Artyku³y edukacyjne do mediów i spo³ecznoœci Bitcoin / Blockchain / Mainstream
- Utworzenie kopii dla wersji roboczej Prospektu
- Utworzenie histori u¿ycia i udostêpnianie ich przez ró¿ne kana³y rozwójów biznesowych
Trwaj¹ce: Ci¹g³e dostawy i wykonanie Marketing/PR/Start
- Omówienie zasad zarz¹dzania zespo³em i zasadami dystrybucji waluty w firmie ZelTrez
- Przêgl¹d i opracowanie planu waluty z zespo³em programistów i zespo³em wewnêtrznym
- Wydanie programu Nagród dla spo³ecznoœci
- Rozwiniêcie wspó³pracy nad projektem i aktualnym elementem strony internetowej ZeltreZ i
Zelcash
- Kontynuowanie budowy dyskusji online / zarz¹dzaniem mediami spo³ecznoœciowymi
- Kontynuacja prasy edukacyjnej prowadz¹cej do ekscytuj¹cych informacji o postêpach Zeltreza, Zelcasha,
Zelnodes oraz dEX
- Przegl¹d postêp i optymalizacja dzia³añ
Sekcja 3: Zespó³ przydzielony do projektu
Zarz¹dzanie:
Daniel Keller - g³ówny doradca i kierownik ds. Marketingu
Parker Honeyman - doradca i kierownik projektu
Miles Manley - rozwój biznesu
Marketing:
Niebawem- Komunikacja
Niebawem- Spo³ecznoœæ
Niebawem- Komunikacja/spo³ecznoœæ
Wszystkie informacje zawarte w tej witrynie stanowi¹ w³asnoœæ firmy Zel Technologies LLC.
Wszystkie informacje s¹ prywatne i nie mog¹ byæ ponownie rozpowszechniane bez pisemnej zgody firmy
Zel Technologies.

Rozwój:
Tadeas Kmenta - G³ówny programista waluty i Deweloper Platformy
Lumi Ibishi - Doradca - Grafika wiod¹ca

Wszystkie informacje zawarte w tej witrynie stanowi¹ w³asnoœæ firmy Zel Technologies LLC.
Wszystkie informacje s¹ prywatne i nie mog¹ byæ ponownie rozpowszechniane bez pisemnej zgody firmy
Zel Technologies.

