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1. Apresentação

Visando atender a alta demanda da economia e do turismo
mundial, que foram imensamente prejudicados diante da pandemia de
COVID-19, surge o Trip Finance Token (TRIP), contribuindo e utilizando a
importância da descentralização de finanças.

Estamos orgulhosamente apresentando a você TRIP FINANCE
TOKEN com a missão de proporcionar possibilidades incríveis com um
investimento seguro e capaz de unificar continentes por meio de uma
única moeda, um único token, realizando o pagamento facilitado e
escalável por meio da rede inteligente Binance Smart Chain. É possível
ainda obter ganhos em valorização de uma moeda única, além de
descontos por meio de economia de taxas tributárias impostas pelo
sistema monetário tradicional.

TRIP é um Token BEP20 com contrato inteligente de geração de
liquidez e rendimentos que prevê queimas automáticas em cada
transação e que trará benefícios por meio de uma carteira que proverá
sorteios. É uma nova geração de protocolos de cultivos autônomos e
sem atrito. Ela foi criada com a visão de criar uma comunidade
próspera de investidores com interesses semelhantes voltados a
viagens, turismo, pagamentos a negócios, aluguéis, hospedagens, entre
outros comércios que beneficiam esse setor.

TRIP FINANCE TOKEN tem o principal objetivo de revolucionar o
setor facilitando pagamentos e buscando melhores formas de
economia com redução de valores por meio de parcerias e integrações
sem burocracia. Queremos um mercado automatizado.

TRIP foi construído com o pilar de um uso ativo em redes globais e
locais de turismo para viagens e negócios em um futuro próximo. O
Projeto TRIP TOKEN FINANCE deverá se tornar uma rede mundial de
viagens e turismo B2C em que os membros sejam holders e empresas
poderão se reunir e beneficiar entre si como provedores de serviços
turísticos globais e locais à luz das experiências e compartilhamentos
de viajantes anteriores, fazer reservas e vendas com criptomoedas e
ganhar dinheiro criptográfico de suas reservas e compartilhamento de
conteúdo valioso por meio de NFT, CEX e DEX.



TRIP foi produzido para eliminar os altos custos das
transferências nacionais e internacionais de dinheiro de alto volume e
a complexidade das transações do Swift em transações de turismo e
viagens, mesmo que a negócios. O turismo é uma das indústrias de
maior volume da economia mundial, atualmente abalada e fragilizada
pela pandemia da COVID-19. Um de seus principais objetivos é eliminar
a complexidade e dificuldade decorrentes do uso da moeda local nos
países.

TRIP é a criptomoeda de turismo e negócios de um futuro
próximo que pode ser utilizada com segurança em todos os países do
mundo a partir de sua carteira de criptomoedas, eliminando a
necessidade de carregar dinheiro ou cartões de débito.

2. O que são finanças descentralizadas?

A maior vantagem da descentralização em finanças é dissipar
entidades centralizadoras no aspecto operacional e no
armazenamento dos valores. No sistema financeiro convencional,
mesmo que os usuários coordenem empréstimos por meio de
cooperativas, existe uma pessoa/um mecanismo que possui o controle
dos valores, das taxas, entre outros.

Em resumo, as finanças descentralizadas (DeFi) permitem que
seus usuários realizem transações de valores através de contratos
digitais programáveis, sem a possibilidade de intervenção ou censura
por terceiros. Tudo fica devidamente registrado em um blockchain
público, em banco de dados distribuído, ou seja, sem risco de
manipulação.



3. O que é Trip token?

Token, em inglês, significa ficha ou símbolo. Na área da tecnologia,
o nome se refere a um dispositivo eletrônico/sistema gerador de
senhas bastante utilizado por bancos.

No universo das criptomoedas, no entanto, a palavra ganha outra
definição. Em resumo, significa a representação digital de um ativo –
dinheiro, propriedade e investimento, por exemplo – em uma blockchain.
Blockchain é o nome da tecnologia de registro distribuído (DLT, na sigla
em inglês) que nasceu junto com o Bitcoin (BTC) no final de 2008. Em
síntese, ela é um grande livro-razão que registra as transações entre
pessoas (peer-to-peer, P2P), sem um intermediário.

TRIP é um TOKEN desenvolvido na rede BEP20 (BINANCE SMART
CHAIN), blockchain de primeira camada da exchange de criptomoedas
Binance, que recentemente anunciou uma grande reformulação da
marca e uma investida em escalabilidade, segundo comunicado de
imprensa compartilhado com a CoinDesk.

TRIP TOKEN foi idealizado inicialmente com um fornecimento
circulante de 10 bilhões de unidades com planejamento fixo de queimas
para diminuir as quantidades circulantes, beneficiando nossos holders.

CONTRATO 0x9b09D900DE2212D622d3dD77A9FCf92A97aDe775

Site Oficial: www.triptoken.tech

Twitter: @trip_token

Instagram: @trip_token

Medium: @triptoken

https://www.infomoney.com.br/guias/blockchain/
https://www.infomoney.com.br/guias/blockchain/


4. Valores

Transparência
Praticamos a transparência entre os desenvolvedores e os holders, com
o intuito de ratificar a credibilidade de nossos investidores.
Acreditamos que a transparência e a credibilidade são pilares
fundamentais para o sucesso do TRIP.

Confiança
A confiança é indispensável no mercado financeiro. Sendo assim, não
medimos esforços para manter a transparência no desenvolvimento e
nas aplicações de segurança do TRIP para que nossos holders
continuem confiando em nosso token.

Longevidade
Criamos um RoadMap com inúmeras possibilidades de ganhos e um
planejamento de grande extensão e desenvolvimento de longo prazo,
visando o ganho e a satisfação de nossos holders.

Comunidade
Acreditamos que juntos podemos ir mais longe e estamos trabalhando
para que possamos alcançar todos em todo o mundo.



5. Missão do TRIP TOKEN

TRIP FINANCE TOKEN foi idealizado para facilitar o cotidiano do
usuário, desde sua utilização em transferências rotineiras, restaurantes,
comércios em geral, aluguéis, até viagens, hospedagens, voos, dentre
outros meios de transporte assegurando a validade nas transações por
meio da tecnologia de blockchain e da criptografia.

TRIP TOKEN quer beneficiar seus Holders diminuindo a
quantidade em circulação da moeda para promover valorização
acentuada atraindo cada vez mais atenção para o token. Objetivamos
criar benefícios e sorteios para nossos holders utilizando partes das
taxas implementadas nas transações do TRIP TOKEN.

Importante ressaltar que TRIP quer ser uma moeda de alto
rendimento para seus detentores e por isso visa atrair investidores que
vislumbram um futuro promissor utilizando TRIP como câmbio e
usufruindo de seus benefícios.



6. Utilidades do TRIP TOKEN

TRIP será um Payment Token

Um Payment token é utilizado para transferência de capital,
funcionando como dinheiro eletrônico. O Bitcoin, o Ethereum e boa
parte das mais de 10 mil criptomoedas existentes no mercado se
enquadram nessa categoria. E TRIP traz esse objetivo para facilitar
pagamentos de viajantes em qualquer etapa e objetivo, mesmo em
viagens a negócios ou em uma rotineira utilização em restaurante.

TRIP será Utility token

Utility tokens oferecem algumas utilidades, como desconto em um
produto específico ou acesso a um serviço exclusivo. Os fan tokens,
ativos digitais de clubes de futebol, são exemplos, pois beneficiam os
torcedores com acessos exclusivos, possibilidades de direito a voto,
eventos exclusivos, viagens, eventos e passeios para detentores dos
tokens. TRIP TOKEN tem como objetivo a fornecer benefícios exclusivos
em locais VIP, eventos privados, descontos únicos em todos os setores,
experiências em ambientes diferenciados, facilidades em voos,
promoções exclusivas, sorteios e praticidades em embarques.

TRIP NFT  (Non-fungible tokens)

Non-fungible tokens (NFT) - ou tokens não-fungíveis - são tokens
que representam algo único. Eles podem “espelhar” obras de arte,
músicas, capas históricas de revistas e até tweets. Ao adquirir um NFT,
a pessoa basicamente compra um código de computador que contém
o registro do objeto. Esse registro único será usado para reviver e
recriar cartões postais, que eram artigos colecionáveis e que
representavam verdadeiras obras de arte, envolvendo diversos artistas
com suas obras de arte que representavam países.

O objetivo do NFT é gerar uma loja e promover o livre comércio
para circulação da moeda e sua utilidade promovendo propaganda e
atraindo novos investidores. Dessa maneira, poderá beneficiar holders,

https://www.infomoney.com.br/guias/o-que-e-ethereum/
https://www.infomoney.com.br/guias/nft-token-nao-fungivel/


pessoas que se interessem em criar seus NFT para venda, por exemplo
fotografias, criando conexões entre países.

TRIP quer ser Exchange Descentralizada

Uma DEX, como pode ser chamada, é uma corretora que permite
que os usuários negociem criptomoedas entre si (peer-to-peer) sem
intermediários. Nessa plataforma, tudo é controlado por algoritmos e
contratos inteligentes. Elas são diferentes de exchanges centralizadas,
que têm uma equipe e uma empresa no controle, como é o caso do
Mercado Bitcoin e da Binance, por exemplo. Dois exemplos de DEX são
a Uniswap (UNI), pela rede ETHEREUM e a PancakeSwap (CAKE), pela
rede SMART CHAIN

TRIP chegará às Exchanges Centralizadas

Exchanges centralizadas (CEX), são as tradicionais exchanges de
criptomoedas, nas quais, hoje, está a maior parte do volume de
negociação. Nas plataformas centralizadas, o usuário abdica da
custódia de seus fundos, deixando-os depositados na plataforma. Além
disso, as exchanges centralizadas oferecem serviços de gateway
bancário, permitindo que os usuários comprem criptomoedas com
moeda fiat por cartão de débito/crédito ou transferência.

Por ser mais conveniente e por terceirizar o risco da custódia, é
necessário que se façam contratos a fim de expandir a utilização e
volume do token TRIP, e chegar nas exchanges mundiais. Será um
desafio, mas possível.

Uma intenção - Security token

Um Security token representa algum valor imobiliário, como uma ação
negociada na Bolsa de Valores. Como estão “ligados” a produtos
regulados, eles precisam atender às regras de supervisores do mercado
de capitais. Isso poderá se tornar realidade à medida que o Token
conseguir atrair investidores do ramo imobiliário expandindo as
possibilidades no ramo de hotelaria.

https://www.infomoney.com.br/cotacoes/pancakeswap-cake/


7. Trip Pay

Trip Token será uma moeda de pagamento única que poderá ser
comercializada em qualquer estabelecimento comercial ou empresa
voltada ao setor de turismo ou intermediário do setor.

Trip Pay será um método de integração onde os interessados em
receber Token Trip em suas vendas poderá entrar em contato com a
equipe para realizar as implementações.

Os parceiros interessados poderão analisar possíveis integrações
por módulos e plugins para frameworks como Wordpress e Magento
por meio do Woocomerce ou outra aplicação.

O mercado de criptografia tem facilitado os métodos de
pagamentos e transações praticamente instantâneas e com taxas mais
reduzidas. Dessa maneira, o parceiro Trip Token poderá optar por
receber na modalidade P2P em suas vendas proporcionando valores
mais econômicos aos seus clientes.

Trip Token buscará integrações em cartões Visa e Mastercard de
criptomoedas pela Crypto.com.



8. Estudo de caso para aplicação do TRIP TOKEN no mercado
mundial

Impacto da COVID-19 no turismo pode custar 4 trilhões de dólares para
a economia global, alerta ONU

● O prejuízo global da pandemia de COVID-19 no turismo pode
chegar a 4 trilhões de dólares, avaliam a Organização Mundial do
Turismo (OMT) e a Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

● A estimativa é baseada nas perdas causadas pelo impacto direto
da pandemia no turismo e no efeito cascata nos setores
relacionados.

● Os países em desenvolvimento foram os que mais sofreram com o
impacto da pandemia no turismo, com reduções de chegadas
estimadas entre 60% e 80%.

● O relatório realça que a vacinação desigual amplia o prejuízo
econômico no mundo em desenvolvimento, que pode representar
até 60% das perdas globais do PIB.

● Só em 2020, a queda das atividades turísticas resultou em um
golpe econômico de 2,4 trilhões de dólares. A Organização
Mundial do Turismo (OMT) das Nações Unidas publicou um
relatório sobre o impacto da pandemia da COVID-19 no turismo.
O prejuízo pode chegar a 4 trilhões de dólares, com uma
recuperação prevista apenas para 2023, de acordo com a
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD). Na análise, o processo de vacinação
contra o coronavírus cumpre um papel essencial.

● A estimativa é baseada nas perdas causadas pelo impacto direto
da pandemia no turismo e no efeito cascata nos setores
relacionados, que é pior do que o esperado anteriormente. Em
julho passado, a UNCTAD estimou que a paralisação do turismo
internacional custaria à economia global entre 1,2 e 3,3 trilhões
de dólares.

● A queda acentuada nas chegadas de turistas em todo o mundo
em 2020 resultou em um golpe econômico de 2,4 trilhões de
dólares, disse o relatório, e um número semelhante é esperado
este ano, dependendo da implantação das vacinas contra a
COVID-19 .

● Plano global de vacinação - “O mundo precisa de um esforço
global de vacinação que proteja os trabalhadores, diminua os
efeitos sociais adversos e tome decisões estratégicas em relação

https://news.un.org/en/story/2021/06/1095052


ao turismo, levando em consideração as possíveis mudanças
estruturais”, disse a secretária-geral em exercício da UNCTAD,
Isabelle Durant.

● “O turismo é uma tábua de salvação para milhões, e o avanço da
vacinação para proteger as comunidades e apoiar o reinício
seguro do turismo é fundamental para a recuperação de
empregos e geração de recursos muito necessários,
especialmente nos países em desenvolvimento, muitos dos quais
são altamente dependentes do turismo internacional”
acrescentou o secretário-geral da OMT , Zurab Pololikashvili.

● Países duramente atingidos - As chegadas de turistas
internacionais caíram cerca de 1 bilhão, ou 73%, no ano passado,
enquanto no primeiro trimestre de 2021 a queda foi de cerca de
88%, disse o relatório. Os países em desenvolvimento foram os
que mais sofreram com o impacto da pandemia no turismo, com
reduções de chegadas estimadas entre 60% e 80%.

● Eles também foram prejudicados pela iniquidade da vacina. As
agências disseram que a “implantação assimétrica” das vacinas
contra a COVID-19 ampliou a queda econômica para o setor de
turismo nessas nações, já que elas podem ser responsáveis   por
até 60% das perdas globais do PIB.

● Recuperação em meio a perdas - A expectativa é de que o turismo
se recupere mais rapidamente em países com altas taxas de
vacinação, como França, Alemanha, Reino Unido e Estados
Unidos.

● No entanto, as chegadas de turistas internacionais não
retornarão aos níveis pré-pandêmicos até 2023 ou mais tarde.
Isso se dá devido a barreiras como restrições de viagem,
contenção lenta do vírus, baixa confiança do viajante e um
ambiente econômico ruim.

● Embora uma recuperação do turismo seja antecipada no
segundo semestre deste ano, o relatório prevê uma perda entre
1,7 e 2,4 trilhões de dólares em 2021, com base em simulações que
excluem programas de estímulo e políticas semelhantes.

● Resultados prováveis - Os autores traçam três cenários possíveis
para o setor de turismo neste ano, com o mais pessimista
refletindo uma redução de 75% nas chegadas internacionais.

● Este cenário mostra uma queda nas receitas globais do turismo
de quase 950 bilhões de dólares, o que causaria uma perda no
PIB real de 2,4 trilhões de dólares, enquanto o segundo reflete
uma redução de 63% nas chegadas de turistas internacionais.



● O terceiro considera taxas variáveis   de turismo doméstico e
regional. Este pressupõe uma redução de 75%no turismo em
países onde as taxas de vacinação estão baixas e uma redução
de 37% em países com níveis de vacinação relativamente altos,
principalmente países desenvolvidos e algumas economias
menores.

Fonte: https://news.un.org

Turismo perde US$ 2 trilhões em 2021 por causa da pandemia
Setor do turismo terminará o ano de 2021 com perdas de US$ 2
trilhões devido à pandemia de coronavírus. Em levantamento,
apresentado esta segunda-feira, a Organização Mundial do
Turismo, OMT, revela que a recuperação do setor está “frágil” e
“lenta”.

29 novembro 2021

● Levantamento da Organização Mundial do Turismo, OMT, mostra
que recuperação do setor está lenta e frágil; viagens podem
continuar sendo afetadas por novas variantes do coronavírus e
chegadas de turistas ainda são 75% mais baixas do que em 2019.

● No ano passado, o setor teve perdas econômicas similares, sendo
um dos mais atingidos pelos impactos da crise global de saúde.
Apesar das recentes melhoras, o fluxo de viagens continua sendo
afetado pelas taxas desiguais de vacinação entre países e novas
variantes da Covid-19, que geram mais restrições de viagens.

● O setor também está sendo afetado pela alta no preço dos
combustíveis. Segundo a OMT, as chegadas de turistas
internacionais em 2021 continuam sendo 75% menores que os
índices de 2019, antes da pandemia.

● O secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, afirmou que os
dados do terceiro trimestre de 2021 são “encorajadores”, mas ao
mesmo tempo “os resultados entre diferentes regiões do globo
continuam desiguais”.

● Segundo ele, o aumento dos casos e o surgimento de mais uma
variante, ainda “não é o momento de baixar a guarda”, mas
“continuar o esforço para garantir o acesso igualitário às vacinas,
coordenar procedimentos de viagens, usar os certificados digitais
de vacinação para facilitar a movimentação de pessoas e apoiar
o setor” do turismo.



● O sul da Europa, o Mediterrâneo, o Caribe, a América do Norte e
a América Central foram as regiões que receberam mais turistas
em 2021 do que no ano passado.

● Mas as chegadas na Ásia e no Pacífico ficaram 95% abaixo dos
números de 2019, já que muitos países continuaram com as
fronteiras fechadas para viagens não essenciais. No Oriente
Médio, a queda foi de 81% e na África, de 74%.

● Entre julho e setembro deste ano, os países que tiveram a
recuperação mais forte do turismo foram Croácia, México e
Turquia, além do Caribe, segundo a OMT.

● O relatório da agência destaca ainda que o Certificado Digital de
Covid da União Europeia facilitou a circulação de pessoas dentro
dos países do bloco.

● O futuro do setor de viagens é o foco na Assembleia Geral da
OMT, que está acontecendo em Genebra até sexta-feira, com
representantes de 159 países.



9. Soluções TRIP FINANCE TOKEN - INTENÇÕES DE PARCERIAS E
INTEGRAÇÕES

Programa de Parceiros: divulgação, plano de fidelidade, descontos,
acesso a áreas VIP e métodos de pagamento por meio de API ou
diretamente nos parceiros para aceitar Tokens TRIP de forma
INTERCONTINENTAL, tais como:

● TRIP ADVISOR
● CVC
● ROYAL CARIBEAN
● REDES HOTELEIRAS
● COMPANHIAS AÉREAS LATAM, TAP, AIR FRANCE, GOL ENTRE

OUTRAS
● HURB
● AGÊNCIAS DE TURISMOS
● E-COMMERCE

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E LOJAS ON LINE

Loja Online: Uma loja online onde serão vendidos pacotes de
viagens ou produtos voltados ao turismo que serão vendidos no varejo
com criptomoeda. Essa loja poderá ser por meio de Market Place e
parceiros on line.

Integração em plataformas de pagamento online, tais como: VISA,
MASTERCARD, WOOCOMERCE, MAGENTO, OPENCART, BITPAY, PAYPAL
ENTRE OUTRAS

Loja Online: Vendas de NFT em Market Place consolidado
permitindo que seus possam vender seus Cartões Postais em forma de
NFT.

DEX: Com a perspectiva de facilitar a transação de nosso token
iremos nos empenhar em adicionar ao nosso site uma plataforma
segura para troca de suas moedas. Nossa exchange descentralizada
deverá operar pela rede BEP-20.

Programas de fidelidade: Programa de pontos e fidelidade para
dar benefícios aos titulares e compradores que utilizarem TRIP TOKEN

Utilização em CriptoBank: Utilização em cartões mundiais de
pagamento como Visa e Mastercard consolidando parcerias. Também



queremos listagem na Crypto.com para podermos fazer com que TRIP
TOKEN seja utilizado como pagamento em seus cartões visa.

Sorteios periódicos: Com o objetivo de sempre beneficiar nossos
Holders iremos sortear de forma periódica pacotes de viagens que
serão amplamente divulgados em nossos canais e adquiridos com
nossos parceiros para holders que possuírem acima de 300.000 TOKENS
TRIP.

A TRIP FINANCE TOKEN QUER TRABALHAR COMO EMPRESA
ATRAVESSANDO CONTINENTES E CONECTANDO LUGARES POR MEIO

DA CRIPTOGRAFIA



10. Taxas e Tokenomics - FUNÇÕES SIMPLES - SUPPLY INICIAL
1.000.000.000

CONTRATO: 0x9b09D900DE2212D622d3dD77A9FCf92A97aDe775
NOME: TRIP FINANCE TOKEN
CASAS DECIMAIS: 8
SIGLA: TRIP
REDE: BEP20

TAXA COMPRA 7 %

1% QUEIMA
1% LP
3% REFLEXÃO USDT
2% MARKETING

VISANDO A LONGEVIDADE DO TOKEN E O BENEFÍCIO DOS
HOLDERS QUE ACREDITAM NO POTENCIAL DE EXPANSÃO DA TRIP NO
MERCADO, AS TAXAS DE VENDA FORAM ESTIPULADAS PARA QUE
POSSAMOS FAZER O TOKEN PROPORCIONAR GANHOS AO LONGO DO
TEMPO E PERMITIR TEMPO SUFICIENTE PARA PROMOVER E
APRESENTAR MAIS TRABALHOS DEMONSTRANDO NOVOS
INVESTIDORES BEM COMO NOVOS PARCEIROS QUE TRIP É ALGO
DURADOURO E VEIO PARA ESTAR ENTRE AS MAIORES CRIPTOS DO
MERCADO.

FOI DECIDIDO QUE A REDUÇÃO DE TAXA DE VENDA SERÁ
REALIZADA DE FORMA GRADATIVA E PROPORCIONAL A UM
DETERMINADO TEMPO GERANDO MAIS SOLIDEZ PARA O ATIVO. DESSA
FORMA DEMONSTRAMOS AOS NOSSOS HOLDERS/SÓCIOS QUE
QUEREMOS A SAÚDE DO ATIVO PARA GANHOS EXTRAORDINÁRIOS AO
LONGO DA VIDA DO TOKEN



TAXA DE VENDA NOS PRIMEIROS 30 DIAS APÓS O LANÇAMENTO SERÁ
DE 21%

1% QUEIMA
2% LP
5% REFLEXÃO USDT
4% CARTEIRA TRIP (SORTEIO/QUEIMAS)
9% MARKETING E PARCERIAS

TAXA DE VENDA DO 2° MÊS AO FIM DO 3° MÊS SERÁ DE 15%

1% QUEIMA
2% LP
4% REFLEXÃO USDT
8% MARKETING E PARCERIAS

TAXA DE VENDA 10% A PARTIR DO 4° MÊS

1% QUEIMA
2% LP
3% REFLEXÃO USDT
4% MARKETING E PARCERIAS

TRIP SERÁ UMA CARTEIRA DESTINADA A ACUMULAR FUNDOS
PARA SORTEAR PERIODICAMENTE PACOTES EXCLUSIVOS AOS
HOLDERS  E QUEIMAS PROGRAMADAS

● As regras sobre o sorteio estipuladas conforme forem ocorrendo
as divulgações dos sorteios (inclui regra do sorteio, sobre
disponibilidade de pacotes, divulgação do resultado e
participação dos Holders que possuírem acima de 300.000
TOKENS sobre seu benefício)

QUEIMAS DE TOKENS: APÓS O LANÇAMENTO SERÁ DEFINIDO
JUNTO À COMUNIDADE SOBRE A PRIMEIRA QUEIMA DE TOKENS -
QUEIMAS PROGRAMADAS IRÃO SER DIVULGADAS COM ANTECEDÊNCIA
INICIALMENTE A PRIMEIRA QUEIMA ESTÁ SENDO DEFINIDA EM 3.000.000.



RESUMO DO TOKENOMIC

Como foi dito anteriormente, o nosso token possui um contrato
inteligente de geração de liquidez automática, queimas e uma acúmulo
para sorteio entre os holders de pacotes e benefícios aos seus
detentores. Inicialmente foi decidido uma taxa um pouco maior sobre a
venda nos 3 primeiros meses visando a longevidade do TOKEN e para
atrairmos holders que pensam no futuro com altos ganhos.

Por se tratar de um foco empresarial TRIP TOKEN não quer atrair
titulares que pensam em trade diário retirando toda liquidez de nosso
ativo. Precisaremos de tempo para consolidar a moeda e atrair mais
holders com instintos futuros de altos ganhos que serão beneficiados
por acreditarem no $TRIP.



SUPPLY TOTAL 1.000.000.000

15,00% 150000000 Pre Sale: 15%

30,00% 300000000 Initial Burn: 30%

9,50% 95000000 Dev - locked: 9.50%

18,50% 185000000 Future partnerships / Burns

4,60% 46000000 Marketing: 4.60%

22,40% 224000000 liquidez pancake 22,40%



11. Sobre a Pré venda

CONTRATO 0x17bFC58C5da13ace280a7Ecd6EaC932Ffd40C059

A Pré venda será iniciada por meio de compra com contrato
inteligente com a forma de pagamento em BNB

1 BNB = 300.000 (TREZENTOS MIL TOKENS)
1 Token = $0.0012

Para beneficiar os investidores iniciais a Equipe TRIP TOKEN
estipulou duas metas iniciais:

META 1 - Caso a Pré venda chegue até 300 BNB o Token será lançado
com o valor: 1 Token = $0.0017

META 2 - Caso a Pré Venda ultrapasse 300 BNB o Token será lançado
com o valor: 1 Token = $0.0020

Todo o montante que não for vendido na Pré Venda será
queimado antes do lançamento oficial do Token.



12. ROADMAP

Fase 1 - Q2/22
● Criação do Web site
● Criação das Redes Sociais
● Comunidades Telegram
● Marketing de Lançamento
● Desenvolvimento do Whitepaper
● Pré-venda (5k Holders)
● Lançamento na PancakeSWAP
● 5k Holders
● Auditoria Dessert Finance
● Marketing na poocoin

Fase 2 - Q3/22
OBS: Listagem na coinmarketcap e coingecko

(Essas plataformas estão sobrecarregadas e pedimos compreensão,
mas tenham certeza que esse é o foco principal que acontecerá desde
a fase 1) A equipe tem total interesse nessa publicação de forma
urgente para apresentar com muita seriedade o trabalho e potencial
do Token

● Parcerias comerciais para recebimento do Token e compra dos
produtos dos sorteios futuros

● Parcerias para integração de pagamento
● Regras dos sorteios
● 7k Holders
● Estruturação do TOKEN como Empresa
● Desenvolvimento de integração para website
● Marketing na poocoin

Fase 3 - Q4/22
● Início do Desenvolvimento TRIP FINANCE SWAP
● 10 mil membros do Telegram
● 10k Holders
● Regras do sorteio e definições de datas



● (Possibilidade do Primeiro grande sorteio)
● Listagem em Exchanges
● Auditoria da CERTIK
● Ampliar o marketing
● Site V2 - Venda de pacotes turísticos
● Consolidação da Empresa TRIP
● Investidores Anjos

Fase 4 - Q1/23
● Listagem em Exchanges
● Sorteios
● Parcerias comerciais para revenda de pacotes
● Ampliação do site de vendas
● Integração em módulos de pagamentos
● Formação e incentivos para START UP TRIP
● Mais trabalhos serão apresentados ….

RESUMO DAS FASES
Estamos trabalhando para criar e lançar um Token que trará

benefícios como pagamentos, sorteios, descontos em todos os setores
de viagem que envolve férias e negócios.

Temos um longo caminho pois TRIP tem uma abrangência
mundial e as possibilidades de utilização desse TOKEN são infinitas e
exige tempo e trabalho árduo e por isso a intenção de evoluirmos até
uma START UP.



13. Importante - O CONTRATO NÃO SERÁ RENUNCIADO

A equipe pretende apresentar-se como uma empresa que
buscará aplicações e utilidade para o Token TRIP que irá se tornar uma
moeda útil com necessidade de gerenciamento constante

TRIP TOKEN FINANCE pretende seguir o ramo da criptografia por
meio do TOKEN TRIP e atuar futuramente como uma startup no setor
de finanças descentralizadas de viagens integrando países, comércios
e pessoas.

Não renunciarmos o contrato por se tratar de um projeto com
projeção a longo
prazo, onde caso necessite de aperfeiçoamento e melhorias do TOKEN,
bem como queimas para ajustes e melhorias no preço, teremos como
atuar em prol da comunidade.
Além disso, vários projetos hoje em dia enfrentam problemas com as
moedas por terem renunciado do contrato; Isto justifica e acrescenta
mais um ponto positivo para não renunciarmos o contrato.

ULTILIZAÇÃO DO TOKEN PARA COMPRAS

Outro grande motivo para a não renuncia do mesmo, é devido a
ideia de criar uma
utilidade para o token como forma de pagamento. Sendo assim,
chegando nas fases futuras estamos estudando uma possibilidade de
introduzir e utilizar a $TRIP em nossa SWAP ou como forma de
pagamento ao mercado de NFT's, viagens, cruzeiros e pagamentos on
line em agências de viagens.

E com isso talvez será necessário que alguma plataforma seja ela
própria, ou
qualquer outra tenha acesso ao código-fonte do nosso token para
integrações em plataformas distintas. Por esses e demais motivos
tomamos a decisão de não renunciar o contrato da $TRIP



CUIDADO - AVISO DE RISCO

TRIP TOKEN está atualmente nos estágios iniciais de
desenvolvimento e há uma variedade de riscos imprevisíveis na
concepção do projeto e em seu lançamento.

Você deve reconhecer e concordar que existem vários riscos
associados ao mundo de criptografia e principalmente à aquisição de
TRIP, posse de TRIP em sua Wallet e uso de TRIP para participação em
qualquer negociação.
No pior cenário, isso pode levar à perda total ou parcial de seus TRIP
TOKEN.

SE VOCÊ DECIDE ADQUIRIR TRIP QUALQUER FASE, VOCÊ
EXPRESSAMENTE RECONHECE, ACEITA E ASSUME QUE:
•
• TODOS OS RISCOS ISENTAM TODA A EQUIPE DE QUALQUER

RESPONSABILIDADE DESDE FALHAS OU PROBLEMAS ADVERSOS
RELACIONADOS AO MUNDO FINANCEIRO, DESASTRES NATURAIS,
FALHAS DE TECNOLOGIAS E ENTENDERÁ QUE POSSÍVEIS
ALTERAÇÕES NO ROADMAP PARA O BEM DO PROJETO E
COMUNIDADE PODERÁ SER NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO E ÊXITO
DO PROJETO TRIP FINANCE TOKEN

• A Equipe se compromete no lançamento do TOKEN e também em
um trabalho massivo para execução e cumprimento do ROADMAP
com vistas ao sucesso do TRIP TOKEN FINANCE

• A EQUIPE DARÁ APOIO INTEGRAL PARA SOLUÇÕES DE EVENTUAIS
PROBLEMAS E ASSESSORIA AOS HOLDES.

• A equipe estará empenhada em novas soluções que corroborem
com o intuito vital do projeto que é se tornar referência em finanças
descentralizadas para viagens e negócios

• ALMEJAMOS UMA COMUNIDADE FORTE QUE IRÁ PROSPERAR SEMPRE



14. DISCLAIMER

A equipe não se responsabiliza pela compra ou venda feita por
você na criptomoeda. faça sua devida diligência ao consultar seu
consultor financeiro antes de fazer qualquer investimento e tomar
qualquer decisão. Ao adquirir o TRIP TOKEN, você concorda que NÃO
está comprando com garantia ou retorno do investimento. Você
também concorda que a equipe NÃO é responsável por quaisquer
perdas ou similares que possam ocorrer. A equipe não garante a
conformidade com nenhum país do mundo. Certifique-se sempre de
cumprir as regras, leis e regulamentos locais antes de fazer qualquer
compra.

INFORMAÇÕES PUBLICADAS NO WHITE PAPER

DISCLAIMERS

O white paper fornece informações e material de natureza geral.
Você não é autorizado e nem
obrigado a confiar no white paper para aconselhamento sobre
negócios, conselhos, ou conselhos de qualquer tipo.
Você age sobre o seu próprio risco!
Você deve decidir por si sobre agir ou não agir! Os proprietários,
desenvolvedores, equipe do
projeto ou contribuintes, não são responsáveis de forma alguma pelas
ações, decisões, atitudes ou outro comportamento tomado ou não
tomadas por você com base nas informações.

RISCOS DE INVESTIMENTO

A equipe não responsabiliza em momento algum a compra ou
venda realizada por você sobre a criptomoeda. Faça a sua devida
diligência em consultar o seu consultor financeiro antes de fazer
qualquer investimento e tomar qualquer decisão. Ao comprar TRIP você
concorda que você NÃO está comprando com garantia ou retorno de
investimento.

Você também concorda que a equipe NÃO é responsável por
quaisquer perdas ou algo do tipo que possa ocorrer. Você também
concorda que a equipe está apresentando o token “no estado em que
se encontra" e não é necessário fornecer qualquer suporte ou serviço.



A equipe não garante conformidade com qualquer país do
mundo. Sempre certifique-se de obedecer às suas normas locais leis e
regulamentos antes de fazer qualquer compra

SEM GARANTIAS

O whitepaper é fornecido "no estado base em que se encontra”.
Não há garantias de retorno sobre qualquer tipo, em relação ao
whitepaper e / ou qualquer outro conteúdo, dados, materiais e / ou
serviços fornecidos.

DECLARAÇÕES FUTURAS

Pode haver assuntos neste white paper que são declarações
prospectivas. Tal declarações estão sujeitas a riscos e incerteza. Os
participantes são advertidos para não colocar confiança indevida
nestes olhando declarações.

Os resultados reais ou eventos que acontecem depois podem ser
diferente do que está implícito aqui. A equipe não garante a precisão
das declarações prospectivas descritas aqui e / ou qualquer outro
conteúdo, sites, dados, materiais.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

A menos que seja exigido de outra forma por lei, os proprietários,
equipe ou contribuintes Não será responsável por quaisquer danos de
qualquer tipo, incluindo, perdas de uso, perdas de lucros ou perdas de
dados decorrentes.

CONTRATO BEP-20: 0x9b09D900DE2212D622d3dD77A9FCf92A97aDe775

OBRIGADO  - EM BREVE MAIS NOVIDADES


