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Neironix; derecelendirmelerin projelere matematiksel puanlama sonuçlarına, sinirsel ağlara ve
devasa verilerin çok boyutlu analizlerine dayalı olarak atandığı, blokzincir ekonomisindeki 

yatırım riskleri değerlendirmesi için ilk bağımsız uluslararası derecelendirme ajansıdır. 
Platform; yüksek belirsizlik içeren projelere yapılan yatırımların 

tipik riskleri izleyen yönetimi ve analizi için tasarlanmıştır.

Neironix; en az 75 anahtar dinamik risk faktörünü kullanarak bir derecelendirme belirleyen kapsamlı bir

yaklaşımı uygular. Bu yaklaşım; ICO ve blokzincir projelerinin yatırım cazibesine dair objektif bir resim çizer ve

potansiyel yatırımcılara, yatırım kararlarından kullanılabilir anahtar stratejik göstergelere ve potansiyel risklere 

dair önyargısız bilgiler sağlar.

Neironix derecelendirmesi nedir?



Nihai ürün olarak Neironix

Neironix tarafından sağlanan veriler farklı ücret paketleri ile iletilir: 

Final derecelendirme ve çok boyutlu ICO projeleri skorlama sonuçları

Belirli ICO projelerin derecelendirme notundaki değişimleri izleme ve bildirimde bulunma

Her bir ICO projesi için ana yol haritası yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini izleme

Finansal piyasalar için analizler

Kriptoparalar ve jetonlar için popülerlik endeksleri

Neironix’in hedef kitlesi

Profesyonel yatırımcılar için Neironix paketi temek analizlere ek olarak şunları içerir: 

Final derecelendirme ve çok boyutlu ICO projeleri skorlama sonuçları

Risk faktölerinin ve onların derecelendirme notu üzerindeki etkilerinin dinamik takibi

Jeton satış aşamasındaki her bir ICO projesi için sermayenin yapısal analizi

Her bir ICO projesi için ana jeton sahiplerinin yapısal analizi

Planlanan ve gerçekleşen jeton listelemeleri için takvim izleme

Kriptoparalar ve jetonlar için popülerlik endeksleri

Endeksler ve katsayılar

Piyasa değerlendirmeleri ve analizleri

ICO projesi ekipleri için aşağıdaki işlevsellikler sağlanır: 

ICO hazırlığı için tam kontrol listesi

Proje paydaşları için KYC doğrulaması

Neironix platformunda ICO blogu

Basılı yayınlar, raporlar ve proje haberleri yayınlama

Jeton teklieri için analizler, ana jeton sahipleri için fon akışları hakkında bildirimler

Reklam kaynakları için analizler, yerleştirme için sitelerin otomatik seçimi

ICO skorlama

Neironix; kriptopara piyasasına, hali hazırda gelişmiş 

işlevselliğe sahip ve kendi segmentinin global pazarında 

gelişmek için iyi bir potansiyele sahip bir ürün sunuyor. 

Projemize kendi fonlarımızdan yaptığımız yatırım $1,4 milyon. 

$1,3 milyonluk kısmı sistem geliştirmesi, $100 binlik kısmı ise 

erken dönem promosyonları için harcandı.

Neironix; farklı düzeylerdeki kriptopara yatırımcıları için veri sağlar ve blokzincir platformlarının kendi 

halkla ilişkiler stratejilerini uygulayabilecekleri birplatform hizmeti görür.  



Neironix iş stratejisinde, kriptopara sahiplerinin toplamından ilerliyor ve yatırımcılar için analitik uygulamalar 

ve servisler pazarından önemli bir pay almayı bekliyor.

Neironix’in promosyon stratejisi; pazarlama stratejilerinin esnek planlaması için bir yöntem olan Yalın pazarlama 

prensiplerine ve değişimin gerçekleştiği herhangi bir anda proje geliştirmenin değişen �nansal koşullarına

hızlı cevap vermeye ve pazarlama stratejisinin anında ayarlanmasına  dayanır.

Pazara Giriş ve Tanıtım

 NRX Jeton Ekonomisi

neironix.io

Aşağıdaki faktörlerin yardımları ile NRX jetonu değerinde istikrarlı bir yükselimesini sağlayacağız:

Neironix platformu hizmetleri
için talebin artması

Jeton geri alımı
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Arzın azaltılması, kısıtlı emisyon koşulu ile
ödeme olarak kabul edilen jetonların 

%100’ünün yakılması


