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Tehnologia Blockchain
Noua Revoluție Financiară

În urmă cu doar câțiva ani, ne luam informaţiile doar 

din presa scrisă, radio şi TV. Erau surse de informare 

credibile, unidirecţionale, însă nu cunoşteam o 

altă alternativă. Tot ceea ce venea înspre noi ca 

informaţie era controlat de diverși intermediari, atât 

în ceea ce privește conținutul informației, cât și al 

momentului în care aceasta era livrată.

Odată cu apariția internetului, a apărut o 

descentralizare, am avut posibilitatea să accesăm 

informațiile de care avem nevoie, în momentul în 

care avem nevoie, fără să asteptăm ca acestea să ni 

se livreze (vezi dedicațiile la radio versus youtube), 

practic fără să mai depindem de un intermediar.

Totul se întamplă acum instant, global și aproape 

gratuit. În plus, acum avem șansa să transmitem 

și noi informații la nivel global, aproape gratuit 

(plătim curentul și abonamentul la internet, dar nu 

și “publicarea” informației pe internet). 

Și mai interesant este că în acest moment, datorită 

dezvoltării diverselor platforme și canale de 

comunicare pe internet, putem renunța la anumite 

canale de transmitere a informației pentru care 

plăteam abonament, cum ar fi radio, TV sau presa 

scrisă, lucru care părea de-a dreptul imposibil în 

urmă cu doar 7-8 ani.

Dacă schimbăm domeniul și ne uităm în domeniul 

financiar, schimbările sunt la fel de dramatice 

și urmează aceeași tendință: de globalizare, de 

eliminare a diverșilor intermediari care percep 

comisioane pentru tranzacții și orice cetățean 

poate să inițieze singur tranzacții financiare pe 

internet, fără să fie nevoie de angajaţi ai băncilor 

care să facă acest lucru.

Faptul că acum putem face plăți singuri pe internet 

cu cardul și putem achiziționa produse și servicii 

de la capătul celălalt al planetei este o revoluție 

financiară recentă. Unii dintre noi abia am apucat să 

ne obișnuim cu acest nou traseu al banilor, că deja 

ne bate la ușă o nouă revoluție financiară, utilizarea 

blockchain.

Tehnologia blockchain este pentru domeniul 

financiar ceea ce internetul a fost pentru presă: 

elimină intermediarii, permite tranzacții instant 

gratuite, generate de oricine, în condiții de 

securitate maximă. 

Nu dorim să intrăm în detalii tehnice legate 

de modul de funcționare al blockchain, ci să 

conștientizăm faptul că, este posibil ca pe viitor 

toată industria financiar-bancară să se transforme 

radical datorită apariției blockchain. Atât timp 

cât bancile nu vor mai avea ca sursă de venit 

comisioanele de tranzacționare, dispare o sursă 

de profit, iar consecințele vor fi eliminarea sediilor 

agențiilor bancare, a angajaților și reorientarea spre 

alte surse de venit sau dispariția. 

Mai mult decât atât, un întreg lanț de intermediari în 

domeniul financiar va trebui să se reinventeze sau 

să dispară (Paypal, Visa etc...). Cine și-ar fi imaginat 

că, la câțiva ani după ce abia ne-am obișnuit cu 

cardurile bancare, acestea vor dispărea total și vor 

fi înlocuite de telefoanele noastre mobile?

Noi suntem agenți ai schimbării, pionierii acestei 

noi paradigme care va schimba total domeniul 

financiar și o va face extrem de rapid. Deja băncile 

și companiile de asigurări au început să ia în 

considerare integrarea blockchain în sistemele 

lor, iar guvernele studiază cu mare atenție noua 

tehnologie. 

Deosebirea dintre vechiul sistem de tranzacționare, 

plin de intermediari de toate tipurile care trebuiau 

autorizați si reglementați și noul sistem care este 

100% sigur, fără intermediari și fără posibilitatea de 

a fi fraudat, va produce foarte multe schimbări și în 

legislația din domeniul financiar.  

Motivul pentru care aceste modificări nu s-au 

produs încă este acela că fenomenul blockchain 

și utilizarea criptovalutelor în tranzacții financiare 

sunt încă la nivel microscopic, nu necesită atenție 

din partea autorităților. Acesta este motivul pentru 

care singurele mesaje date de către autorități 

sunt de tipul “Criptovalutele nu sunt reglementate 

și supravegheate de către autoritatea de 

supraveghere financiară”, adică “Noi nu vă putem 

proteja pentru că nu există legislație prin care 

să controlăm acest fenomen”. Doar că aici nu de 

protecție e nevoie, ci de educație. Iar educația în 

domeniu este, de fapt, autoeducație și OneCoin 

pune la dispoziția tuturor pachete educaționale cu 

informație valoroasă, care poate fi accesată doar 

de cei interesați de fenomen, cei care fac parte din 

structura OneLife.

Lumea financiară se schimbă rapid, iar OneCoin 

este singura companie care are forta să impună 

criptomoneda ca mijloc de plată la nivel mondial 

și să facă educație în domeniu pentru că a avut 

inspirația să creeze o rețea globală de agenți ai 

schimbării, numită OneLife.

Întrebarea este: TU, ești pregătit să faci parte din 

această nouă revoluție financiară sau stai și privești 

circumspect de pe margine ca un poştaș care 

credea că toată viața o sa ducă scrisori și ziare în 

tolba lui?
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 Oamenii de succes sunt cei care au viziune 
pe termen lung, simt oportunitățile și nu stau prea 
mult pe gânduri, ci acționează.
 DealShaker este platforma ideală de 
promovare pentru comercianții care au viziune 
și înțeleg cât de puternică poate fi o comunitate 
internațională de 3 milioane de deținățori ai 
monedei OneCoin. Și înteleg că, în spatele acestor 
3 milioane de utilizatori stau familiile lor, prietenii, 
colegii de muncă sau afacerile lor și că plasarea 
unei oferte pe DealShaker poate avea un impact 
neprevăzut. 
 DealShaker este o piață virtuală, care are 

vânzători, cumpărători și, la mijloc, Compania care 
are grijă ca toate tranzacțiile să respecte câteva 
condiții menite să împiedice frauda. Comercianții 
români care au decis să își plaseze ofertele pe 
această piață virtuală, sunt vizionari care au înţeles 
şi puterea comunității și avantajele economice ale 
acumulării de criptomonedă. 
 Pentru că se apropie Târgul de la Romexpo, 
din 2-4 iunie, o să începem să vă facem cunoștință, 
în fiecare număr al revistei noastre, cu câțiva 
comercianți români ale căror oferte (dealuri) le 
puteți găsi pe DealShaker.

Prezenţa pe DealShaker le oferă lui Relu Mirea 
si orchestrei sale o expunere globală. Având  în 
vedere cât de iubită este muzica balcanică peste 
tot în lume, șansa ca orchestra să aibă concerte în 

tot felul de țări exotice crește enorm. Un concert 
este suficient pentru ca The Zuralia Orchestra să 
caștige fani dincolo de graniţele Europei. 

DealShaker este platforma ideală și pentru afaceri locale și iată câteva exemple de comercianți care 
au avut prezență de spirit să fie primii care își promovează afacerile pentru a atrage atenția deținătorilor 
locali de monedă și nu numai.Comercianții Români

au descoperit oportunitatea oferita de DealShaker

The Zuralia Orchestra – Primii muzicieni romani de pe DealShaker

Agnes - Centrul medical de terapii pentru trup si suflet

MotorPlaza – Service Auto și Piese de Schimb Bucuresti
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Wilmark Dance Academy - Asociatia romana de dans DENTAL ONE - CLINICA STOMATOLOGICA DIN BUCURESTI

CHEIA SANATATII - BIOENERGIE,TRATAMENTE SI PRODUSE NATURISTE S.C.RB DESIGN SOLUTION SRL - SISTEME PERFORMANTE DE PURIFICAREA A APEI
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Budoir Prive – Salon de înfrumusețare din Cluj Napoca 

Andra Smile-Clinică Stomatologică din București

Toate dealurile le găsiți pe platforma www.dealshaker.com 
AB

Cum ar fi sa poti cumpara 
un bolid de lux cu 
OneCoin?

Ceea ce, acum 2 ani părea un vis, odată cu lansarea 
platformei DealShaker a devenit realitate: moneda 
a devenit lichidă. Una dintre ofertele cele mai 
așteptate de deținătorii de monedă a fost oferta de 
mașini și ea a venit din partea unor dealeri autorizați 
din Polonia, care au oferit 23 de autoturisme WV 
Passat Confortline la pretul de 6.000 de euro + 
5.538,46 OC. 
 
Prețul real al acestui autoturism pornește de la 
35.000 de euro.
Avantaj client care achiziționează autoturismul prin 
DealShaker: dacă moneda fost achiziționată la 0,5 
euro, înseamnă că clienții au plătit în realitate 6.000 

euro + 2.769,23 euro = 8.669,23 euro
Avantaj dealer care vinde autoturismul prin 
DealShaker: 6.000 euro + 5.338,46 OC care în acest 
moment au o valoare de 9,75 euro/OC, adica 
53.995 euro. În total, 59.995 euro/autoturism.
Având în vedere avantajele evidente, așteptăm 
primele oferte ale dealerilor auto români. 
DealShaker este platforma perfectă pentru afaceri 
de tip win-win, în care și vânzătorul și cumpărătorul 
găsesc întotdeauna afacerea potrivită pentru ei 
și se bucură de tranzacții gratuite, în condiții de 
siguranță maximă.
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Rețeta dezastrului când o companie este în 
creștere exponențială este să lași comunicarea 
la latitudinea tuturor partenerilor. Asta ar 
însemna că, fiecare partener de pe glob să 
transmită mai departe ce a înțeles el despre 
această afacere și atunci, imaginați-vă ce 
pricep oamenii cu care stă de vorbă. E ca 
telefonul fără fir, doar că, firul de data aceasta 
se întinde la nivel global.
 
Recent, Compania a decis să preia hățurile 
comunicării și să impună câteva reguli 
obligatorii. Una dintre reguli spune că este 

obligatoriu ca toată lumea, la nivel global, să 
folosească aceeași prezentare a companiei. 
Evident că mulți dintre parteneri s-au opus 
acestei schimbări, care îi obligă să respecte 
pașii unei prezentări oficiale, însă compania 
este obligată să se asigure că a transmis toate 
informațiile în mod corect, pentru a nu crea 
confuzie, presupuneri și, evident, probleme 
ulterioare. 
Ce aduce în plus această nouă prezentare 
este informarea clara, corectă, completă 
asupra companiei, misiunii și obiectului ei de 
activitate. Prezentarea construiește limbajul 

Noua prezentare oficială a companiei
necesar pentru a putea fi un profesionist avizat 
în domeniu și a avea credibilitate.
Recomandarea mea, ca specialist în prezentări 
corporate este să învățați acest limbaj și să 
respectați pașii prezentării. Noii veniți vor avea 
o primă impresie de profesionalism, să nu 
uităm că domeniul este totuși fintech. 
Un alt sfat ar fi să aveți răbdare cu oamenii noi 
și să fiți cât mai mult alături de ei la început. 
Educația se face treptat, sponsorul are obligația 
să se ocupe de educația lui și a membrilor 
echipei sale. Nu ai cum să crești în acest 
business dacă tu nu crești și nu aduci alături 

de tine oameni care să aibă minim 3 calități:
1. Să aibă energie și voință să își împlinească 
aspirațiile
2. Să își dorească să învețe lucruri noi 
3. Să aibă deschidere spre nou.
În concluzie, noua prezentare a companiei este 
binevenită, este un semnal serios că acestă 
companie este în proces de standardizare a 
tuturor proceselor, standardizare obligatorie în 
condițiile unei creșteri atât de rapide.

SUNTEM O COMPANIE GLOBALĂ

< 70 K
membri

America de Nord și
Caraibe

< 160 K
membri

America 
Latina

< 700 K
membri

Europa & CSI

Africa și
Orientul
Mijlociu

China

Asia & 
Oceania

Subcontin
entul

Indian

< 120 K
membri

< 130K 
membri

< 300K
membri

< 1M
membri
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