Hugoxytocin (HOX Token) Nedir? Nasıl kazanılır? Nerede harcanır?
Günümüzde sosyal medya ve benzeri platformlar insanları istedikleri şekilde, istedikleri konularda
yönlendiriyor ve içerde çevrimiçi kalmaya mecbur bırakıyor, hapsediyorlar.
Aşağıdaki istatiksel Tablolar Türkiye için geçerli olup 82,4 milyon nüfusu kapsamaktadır.


Nüfusun %72’sini oluşturan 59.36 milyon İnternet kullanıcısı



Nüfusun %63’ünü oluşturan 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı



Nüfusun %53’ünü oluşturan 44 milyon aktif mobil sosyal medya kullanıcısı var.

2019 We Are Social Türkiye İnternet Sosyal Medya ve Mobil Kullanıcı İstatistikleri

Türkiye’deki yıllık dijital değişim istatistiklerine baktığımızda;


İnternet kullanım istatistiklerinde, internet kullanıcılarının %9, yani 5 milyonluk bir artış görüyoruz.
(59.3 milyon internet kullanıcısı)



Aktif sosyal medya kullanıcı sayısının da 2 milyonluk bir artış gerçekleşmiş. (52 milyon aktif sosyal
medya kullanıcısı)



Aktif mobil sosyal medya kullanıcı sayısı ise geçen yılla aynı kullanıcı sayısına sahip.

We Are Social 2019 Türkiye Yıllık Dijital Değişim İstatistikleri

Yukarıdaki istatistiklere baktığımızda sosyal medya insanları asosyalleştirip yalnızlaştırarak gerçek sosyal
hayattan soyutlayıp mutlu olmasına engel olurken insan sağlığına da ciddi yönde negatif sağlık sorunlarına
sebep olabiliyor.
Hugoxytocin projesinde sıkça bahsedeceğimiz Oxytocin Hormonunun ne olduğunu ve neden insanların
vücutlarının bu hormonu salgılaması gerektiği bilimsel olarak White Paper içinde bulunabilir. Şimdilik bu
yazıda sadece HOX Token nedir, nasıl kazanılır, ne işe yarar ve nerde kullanılır sorularına cevap
bulacaksınız.

HOX Token NEDİR?
Yapay zekâ, mantık, matematik ve algoritmalar üzerine çalışan Doç.Dr. Selçuk Topal tarafından desteklenip
derlenen ve kodlanan Hox Token ETHEREUM Ekosisteminde kurulu mevcut kontratlar ile oluşturulmuş bir
ERC20 TOKEN dir.
Mutluluğu paylaşırken kazanmanın yeni yolu Hox Token.
Sevgisizlik, samimiyetsizlik ve çeşitli hileler barındıran, iyiyi kötüden ayıramayan ve insanları yalnızlığa ve
depresyona iten teknoloji kültürüyle harmanlanmış sosyal medya uygulamalarının insanlara sahte umut ve
hayal kırıklığı verdiği günümüz bilim araştırmalarının en başında gelir.
Bu nedenle, gerçek sarılmalar, gerçek dostluklar ve arkadaşlıkları geliştirmeyi hedeflemiş, tamamen sosyal
yaşantımızla bütünleşmiş ve bu bütünleşme içinde hem kazanç elde etmemize yarayacak hem de daha

samimi, daha doğal ve kaliteli ortamlar oluşturmamıza yardımcı olarak, bu bağlamda bağış kampanyalarına
da izin veren Hugo App ve HOX fikrini ortaya koyduk.
Sadece hayal edin: arkadaşlarınızla hem bir mekânda buluşacak hem de bu mekânda kazanç, gelir elde
edeceğiniz bir sistem?
Açıyorsunuz Hugo uygulamasını bulunduğunuz il, ilçe veya bir şehirde popüler olan bir mekânda HOX
Token ile ödeme yapılabiliyor ve hatta o mekân (Restoran, Kafe, Büfe, Şimdilik tabiki! ) eğer siz HOX Token
ile ödeme yaparsanız size ayrıcalık tanıyor, indirimler sağlıyor ve hatta beraber geldiğiniz arkadaşlarınızın
akıllı cihazlarına Hugo App yükleyerek o an, o mekânda daha çok HOX Token kazanıyorsunuz. Artık tüm
bunlar günümüz teknolojisi ile hayal olmaktan çıkıyor ve Hugoxytocin Projesi ile gerçek hayata entegre
ediyoruz.
Bu Proje blockchain alanında devrim yaratmak üzere olan bir projedir.
Mantığı çok basit, gerekli olan malzemeler: 1 bilgisayar, 1 akıllı telefon ve internet ağı, hepsi bu.
*Hox Token toplam tedariki 100.000.000 adettir, 67 Milyon adeti Hugo App de Mint edilecektir, yani
şuan 33 Milyon adeti dolaşımdadır. 67 milyon adet Mint edilecek token yaklaşık 50 yıl da kazılacaktır.
ERC20 kontrat adresi için tıklayınız.

Nasıl Kazanılır? (Kullanıcı)
HOX'un ilk kazandırma mekanizması mutluluğunu paylaşarak kazanç elde etme gücüdür. Yani Hugo App
kullanıcıları, bir işletmede (kafe veya restoran olabilir) buluşup kaynaşarak ellerindeki akıllı cihazları
birbirine NFC, Bluetooh ile bağlayarak (işte hug (sarılmak) kelimesi burada anlam buluyor) HOX sistemi
yani ETHEREUM minting akıllı kontrat sistemi (*mining değil) sayesinde HOX Token’i ödül olarak
kazanıyorlar.
Not: Hâlihazırda yeni çıkan bütün banka Kartı ve pos sistemleri üst segment telefonlarda temassız ödeme
seçeneğini mevcut.

Nasıl Kazanılır (İşletme)
Bir diğer HOX Token kazanma metodu da buluşulan mekân ya da ortak üye işletmeler içindir.
Turkiyede kripto para birimini bilen ve kullanan kişi oranı her 5 kişiden biri.
Günümüzde kriptopara ile işletmesine ek gelir sağlamak isteyen ve kriptopara kullanıcılarına bir şekilde
ulaşmak isteyen pek çok işletme vardır.
İşletmeye gidildiğinde, işletme isterse HOX Token’i ödül olarak verebilecek, isterse belirli bir harcamaya
karşılık ödül olarak HOX Token verebilecek. Bu şekilde hem işletme HOX alıp verebilecek hem de kullanıcı
HOX Token ile alış veriş yaparak HOX kazanabilecek. Ayrıca kullanıcılar buluşma ödülü olarak HOX
kazanacaklar. Bitmedi! Buluşanlar indirimlerle de buluşacaklar!

Örnek: GPRS Tabanlı Hugo App uygulamasına işletmesini kayıt eden işletmeci (kullanıcıya bunu bildirim ile
öğrenecek) belirli bir zaman dilimi veya gün içinde HOX kullanıcılarına kampanya yapabilir. Bu
kampanyaların içeriği olarak örneğin 2 pasta alana 1 HOX hediye.
İşletme HOX Token ile istediği kadar yeni kampanyalar etkinlikler düzenleyebilir.
Mutluluğu paylaşırken çoğaltan ve kazanımla pekiştirme yolu
Blockchain alanında devrim yaratmak üzere olan bir proje ile karşınızdayız.
Müşteri sosyalleştiği için mutlu
İşletmeler müşterilerinden kazanç sağlayıp, sadık kitleye sahip olduğu için mutlu.

Alternatif Mutluluklar(Bağış)
HOX Token sistemini kullanarak mahallenizde, ilçenizde ilinizde ülkemizde yardıma muhtaç kişiler veya
kurumlar için yardım kampanyaları düzenleyebilir, yönetebilirsiniz. Şeffaf ve takip edilebilir blockchain
ekosisteminde yaşamlara ışık tutmak adına yaptığınız sosyal sorumluluk projelerini HOX Sisteminde açık
ve şeffaf bir şekilde görebilir ve toplanan yardımlar hedefine güvenle yerine ulaşır.
HOX Token olarak yapılan her etkinlik veya yardım ve sosyal sorumluluk projelerine HOX Token teşviki ile
destek sağlıyoruz.
Bu yardım kampanyalarını Hugoxytocin Projesi olarak büyük önem veriyoruz. %100 üzerinden amacına
ulaşan bir bağış kampanyası için:
%80 Bağış yapılan kurum veya kişiye
%10 Bağış havuzuna
%10 Bağış yapan kurum veya kişiye
HOX Token veriyoruz.
Hem ihtiyaç sahiplerini mutlu eden hem de ihtiyaca ses verenleri ödüllendiren sistemin adıdır HOX.
Ve böylece, sevgi ve anlayışla bütünleşen bir sosyal dünya projesidir HOX.
Dip Not: proje modeli patent altındadır, bilgi için iletişime geçiniz.
Website:

https://www.hugoxytocin.io

Proje Hakkında Detay:

http://hugoxytocin.io/assets/Upload/Turkish.pdf

Instagram:

https://www.instagram.com/hugoxytocin/

Twitter:

https://twitter.com/hoxtoken

Facebook:

https://www.facebook.com/hugoxytocin

Reddit:

https://www.reddit.com/user/HoxToken/

Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC-PgSM3c83Hzn6hBvP4W7gA

Medium:

https://medium.com/@HugoAPP

Telegram Offical:

https://t.me/hugoxytocinio

Telegram Türkçe:

https://t.me/hoxturkiye
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