A friendly sex dating service based on a blockchain
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Wat is SexService

Gedecentraliseerde platform en twee stappen transactie systeem i.c.m. het gemak van
blockchain. Gebruikers kunnen gemakkelijk met elkaar in contact komen en een interne
betaalverkeer zorgt voor een optimaal seks dating platform.
Deze document geeft een helder uitleg van de Sexservice platform voor zowel investeerders als
gebruikers.

Probleembeschrijving
sexSevice richt zich op seks diensten en seks dating.
Seksindustrie bestaat uit 200 miljard dollar. De meest voorkomende problemen zijn als volgt.
●
●
●
●
●
●
●

Het illegale handel in seks
Geweld tegen vrouwen die actief zijn in deze industrie
Fraude en diefstal
Fraude van identiteit
Het vinden van de juiste match voor de cliënt in kwestie
Het aanbod in de industrie is zeer schaars voor bedrijven en cliënten
STIs

Er zijn landen die deze problemen proberen op te lossen door de prostitutie te legaliseren en
bepaalde garanties af te geven aan de actieve sekswerkers. Los hiervan is het niet altijd
toegestaan in landen om ook daadwerkelijk seks te hebben met de cliënt, sterker nog dit is
verboden.
SexService streeft ernaar om het zo transparant en eerlijk te maken zodat deze branche voor
zowel de prostituee en de cliënt, en uiteraard met de focus op landen waar prostitutie legaal is.
SSIO is een platform gebaseerd op de blockchain met een applicatie en een
gebruikersomgeving die contact tussen gebruikers verzorgt. SSIO heeft als doel om alle
negatieve aspecten in deze industrie te verminderen en de klant centraal te stellen. Er kan
gesproken worden over twee groepen:
Sterk SSIO impact
●

Geweld tegen vrouwen en geen
bescherming

●

Fraude en diefstal

Zwak SSIO impact
●
●
●

Het illegale handel in sex
Fraude van identiteit
STIs
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Het vinden van de juiste match voor
de cliënt

●

Het aanbod is zeer schaars voor
bedrijven en cliënten in deze industrie

Problemen met zwakke SSIO heeft te maken met de betrokkenheid van de overheid.
Het meest voor de hand liggende van het sexService platform is het verzorgen van een goed
interface voor de gebruikers en sekswerkers. Het is de bedoeling dat ze elkaar gemakkelijk
kunnen vinden en contacten. Hierdoor kunnen zowel sekswerkers zich op de juiste manier
presenteren zodat ze potentiële klanten kunnen aantrekken. De gebruikers van de applicatie
kunnen op deze manier goed filteren naar de juiste match.
Indirect zal sexService ervoor zorgen dat het geweld tegen vrouwen zal afnemen en dat er geen
fraude en diefstal zal ontstaan door het geld element weg te laten. Door tokens in te zetten als
betaalmiddel zal dit veel vriendelijkere en veiligere manier zijn van betalen.
Seks Dating brengt de volgende problemen met zich mee: anonimiteit, veiligheid en afwijzing.
Door middel van Blockchain zal er geen omkijken naar deze problemen zijn.
Door middel van een versleutelde blockchain kan niemand fraude plegen. Door een systeem
wat volledig gedecentraliseerd en versleuteld is er geen mogelijkheid voor hackers om profielen
te hacken zoals dat bijvoorbeeld gebeurd is met Ashley Madison. Kortom niemand heeft
toegang tot gebruikersprofielen zelfs de ontwikkelaars niet.
Om een betaling uit te voeren is er geen persoonlijke informatie nodig, men kan simpelweg door
tokens een betaling uitvoeren. Niemand kan deze betaling blokkeren of terugnemen.
De keuze van een persoon om in contact te komen met een ander is gebaseerd op de
profielinformatie wat te vinden is op de blockchain. Er zal ook gekeken worden naar de reputatie
van de gebruiker.
Wat ook vaak voorkomt is dat een gebruiker vreest voor een afwijzing, Dit zal niet aanwezig zijn
door een transparant platform. Zowel mannen en vrouwen hebben bepaalde voorkeuren om het
makkelijk te maken heeft SSIO hierop ingespeeld. Er zijn verschillende scenario’s waarin je het
platform sexService.io. kan inzetten. Dat kan zijn voor houden van een feest, nieuwe mensen
ontmoeten of in contact komen met nieuwe mensen.
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SexService platform

sexService.io is een platform wat functioneert op het blockchain infrastructuur. Hiernaast is een
gebruiker applicatie voor interactie. De betalingen zullen gedaan worden door middel van SSIO
tokens.

Betrokken partijen, profielen en communicatie
Er zijn een aantal type sexService.io gebruikers:
●
●
●
●
●

Een bordeel, zakelijke gebruiker een prostituee
Een prostituee dat voor zich zelf werkzaam is of voor een bedrijf
Een webcam girl die op afstand haar service aanbiedt
Een persoon of een groep die op zoek zijn naar een seksdate met een hetero of een
homoseksueel  persoon
Een seks gerelateerd bedrijf dat zijn diensten wilt aanbieden via het sexservice.io
platform

Ieder gebruiker heeft een profiel omgeving waar de volgende gegevens te vinden zijn, zoals
zijn/haar leeftijd (18+), locatie, afbeeldingen, aanbod (diensten) en behoeftes. Zo kan iedereen
zien wat de ander te bieden heeft. De gebruiker kan aangeven of zijn/haar afbeelding te zien is
voor iedereen of juist verborgen.
Een gebruiker kan een individu, groep of een zakelijke klant zijn.
Een Prostituee heeft de keuze om haar diensten zelf aan te bieden of juist zichzelf aan te sluiten
bij een bordeel. Ondanks de voordelen van blockchain hebben de interviews uitgewezen dat
webcamgirls en cosplayers beter voor zichzelf kunnen werken, daar in tegen kan een Prostituee
beter via een bordeel werken.
Tijdens het werken voor bordeel zal je als prostituee duidelijke richtlijnen moeten nastreven.
Zodra er een transactie plaatsvindt zal er bijdrage van 35% worden afgedragen aan het bordeel.
Een groot probleem binnen deze industrie is dat vrouwen die hun diensten aanbieden vaak
hoge commissies moeten afstaan aan tussen partijen, dit brengt hoge risico’s met zich mee. De
SSIO app zal ervoor zorgen dat de risico’s zullen komen te vervallen. Als een webcam aangezet
is zal de opnames niet worden opgeslagen op de blockchain.
De sexService app zal ook de mogelijkheid bieden om via smart contracts afbeeldingen te koop
aan te bieden aan gebruikers.
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Diensten
De sexService.io app beschikt over een aantal verschillende diensten zoals (seks, massage etc)
Hiernaast is er ook een mogelijkheid tot het kopen van afbeeldingen en videos of webcam
opnames.

Groepen en uitzendingen

Iedereen kan een groep (Community) starten. Dit is vergelijkbaar met een social media groep,
maar de bedoeling is om zoveel mogelijk groepen te hebben die in dienst zijn van de Prostituee.
De Prostituee kan zich aansluiten bij de juiste groep die past bij haar. Hierdoor kan de groep
eigenaar ook de invloed uit blijven op de groep.
De groep is een essentieel onderdeel van de sexService applicatie. Dit zal dus worden gebruikt
door zakelijke, prive, seks shops (winkels) of juist mensen die er enthousiast over zijn. De
verwachting is dat er verschillende types zoals hetero, homo, lesbies en transseksuelen en veel
meer. Dit is ook omdat veel van deze groepen mensen zich onderdrukt voelen in het echte
leven. Lokale onderneming zouden sexService kunnen promoten.

Communicatie en reputatie

De manier hoe gebruikers met elkaar communiceren is anders dan een dating applicaties. Om
een voorbeeld te geven – als een man een vrouw ziet die hij interessant vindt om mee te chatten
zou hij een van haar diensten moeten kopen. Als ze elkaar ontmoeten zal de transactie al rond
moeten zijn met de benodigde tokens. De communicatie is puur gebaseerd op het feit dat
vrouwen die seks aanbieden in contact komen met mannen die er naar op zoek zijn. De
gebruikers zelf kunnen wel toestaan dat ze berichten ontvangen.
Ieder gebruiker in sexService heeft een reputatie. Dit is een score die is toegekend aan die
persoon zodat je kan zien in hoeverre deze persoon te vertrouwen is. Deze scorings systeem is
ontwikkelt om de gebruikers juiste keuzes te laten maken.
Zie hieronder een twee stappen communicatie, dit is een voorbeeld case die wij gebruiken.
1. Er zijn twee blockchain adressen een van de man en een van de vrouw, beide hebben
profielinformatie voor de vrouw is dat leeftijd, lichaam postuur, cupmaat en afbeeldingen.
Maar de meest belangrijke is dat beide een locatie hebben opgegeven zoals een stad en
een reputatie.
2. Als een man op zoek is naar een vrouw in zijn buurt door het gebruik te maken van de
web applicatie, of de mobiele telefoon applicatie, en wanneer hij interesse heeft in een
vrouw kan hij SSIO tokens reserveren voor de diensten die zij aan te bieden heeft. Dit
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3.

4.

5.

6.

kunnen diensten zijn als erotische massage, prive dans sessies of seks. Dan zullen deze
tokens zich bevinden in de twee stappen smart contract. Deze tokens zullen worden
vrijgegeven wanneer de dienst is aangenomen door de tegenpartij.
Voor de vrouw betekend dit dat de man interesse heeft in haar diensten, dit is het
moment dat de vrouw op het verzoek van de man in kan ingaan zo kan de communicatie
tussen hen beginnen. De man krijgt hierdoor toegang tot bijvoorbeeld afbeeldingen van
de vrouw.
Als zij vervolgens besluiten om elkaar te ontmoeten (in het openbaar bijvoorbeeld) zodat
er geen fraude gepleegd kan worden. Als zij niet degene is van het profiel zal ze geen
toegang krijgen tot de access key (toegang sleutel) en als hij niet is wie hij hoort te zijn
kan de vrouw in dit geval ook weigeren. Hierdoor lopen zij beide geen risico.
Als zij besluiten om alles in gang te zetten kunnen ze door de toegang sleutel te
scannen. Vervolgens zal de man in dit geval de gekozen dienst in 48 uur moeten
ontvangen. Als dat niet gebeurd zal het contract komen te vervallen. De tokens zullen
dus worden teruggestort.
Na 24 uur kunnen beide zowel de man als de vrouw een commentaar plaatsen bij de
reputatie van elkaar.

SSIO Applicatie
 Gebruikers kunnen interactie handelingen verrichten via de applicatie1.

1
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 sexService app description https://sexservice.io/what-we-are-working-on-exactly/
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 De instellingen hieronder kunnen worden ingesteld.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Profielen
Locatie
Chat
Groepen
Afbeeldingen
In contact komen met prostituees en bordelen
Vraag en aanbod
Twee stappen communicatie (betaalmogelijkheden)
Lokaal, adverteren
Reputatie scores
Diensten als (webcam, Cosplay)

In het algemeen is het gebruiken van de sexService applicatie vergelijkbaar met andere datings
diensten. Je maakt als een gebruiker een profiel aan geeft aan wat je behoeftes en diensten

zijn. Hierop komen vervolgens aanvragen vanuit de andere gebruikers. Toch zijn er verschillen.
In eerste instantie is er geen e-mail verkeer, telefoon uitwisselen, een betaalde transactie en
andere informatie nodig om een profiel te starten bij sexService.

Het meeste interessante is dat transactie vergoedingen laag zijn. De kosten zijn gerelateerd aan
de blockchain en de kosten zullen ook gebruikt worden voor het netwerk activiteiten. Al deze
transacties zullen worden beschermd tegen cyberaanvallen.
Chat communicatie en profiel updates zullen ook een kleine transactie vergoeding met zich mee
brengen. Voor de eerste jaar zal de sexService.io team zal zulke transactie vergoedingen
crediteren om zo meer klanten aan zich te binden.

Interne betaal transacties
SexService applicatie zal de SSIO token inzetten om contant geld transacties te vermijden2, dit
heeft alles te maken de veiligheid en snelheid. Mocht de gebruiker er toch voor kiezen om
contant te willen betalen is dat op afspraak met elkaar af te stemmen. Wij zijn er wel van
overtuigd dat in de toekomst alles met een token systeem zal werken3.

Opbrengst en cijfers
SexService zal winstgevend zijn voor insvesterdeers.
2
3

 Why tokens are a way better than cash https://sexservice.io/why-tokens-are-a-way-better-than-cash/
 sexService is the fuel for the Bitcoin https://sexservice.io/we-are-the-fuel-for-the-bitcoin/
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De verwachting is dat sexService in de eerste jaar 1% marktaandeel zal bemachtigen, dit I staat
voor 2 miljard. Deze volume zal via sexService inzetten in SSIO tokens en gebruiken voor :
● Betalingen voor algemene diensten
● Betalingen voor goederen en diensten voor betrokken bedrijven
● Aanmaken en ondersteunen van groepen
● Marketing en advertenties
● Transactie vergoedingen for profielen, foto's en chats
● Het bieden van support op de reputatie
● In vijf jaar is SexService in staat om 10% van de seksindustrie te bemachtigen, dit
staat gelijk aan 20 miljard USD. Statistieken laten zien dat het gemiddelde transactie
voor seks diensten begint vanaf 50 dollar. Het totale SSIO tokens zullen dan een waarde
hebben van 500 miljoen als elk 10 dollar waard is.

Technische oplossing

SSIO platform is een blockchain gebaseerd op:
● Gedistribueerde node infrastructuur
● Blockchain Explorer: http://explorer.sexservice.io/
● Wallet applicatie: https://wallet.sexservice.io/
● SSIO dating applicatie en ontwikkeling daarvan

Whitepaper /1.0
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Om te ontwikkelen op de blockchain van sexService.io hebben wij de volgede eis aan de
ontwikkelaar:

Whitepaper /1.0
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●
●
●
●
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Snelle transacties
Op multi-signed gebaseerde transactie overdracht
Eerlijke transacties met kleine transactie vergoedingen
Voldoende geheugen opslag voor data
Snelle toegang tot profiel omgeving, locatie en berichten
Lite clients

sexService blockchain is gebasseerd op volledige node architectuur7 met lite clients. Hiein zullen
de Full Nodes al het werk verrichten en communiceren met de lite clients. Meeste gebruikers
zullen gebruik maken van lite clients vanwege het makkelijk beheren en installeren hiervan.
Deze Nodes zullen beloond worden met SSIO tokens, dit omdat zij ondersteuning bieden aan
de blockchain.

Profielen
Elke gebruiker kan een profiel wijziging uitvoeren en dat zal invloed hebben op de
blockchain.Sommige gebruikers hebben hun data niet zichtbaar of versleuteld.
Om de de grote van alle profielen beperkt te houden is er een zogenaamde geek-code8 worden
toegepast. Profiel transacties en andere veranderingen zullen geen invloed hebben op het
gehele profiel. Een volledig profiel is gebouwd op een Full Node en zal naar behoefte gecreëerd
worden.

Opslag van bestanden

Afbeeldingen, video's en andere bestanden zullen worden weergeven als IPFS9 links welke wel
zijn opgeslagen in de blockchain. Dit zorgt ervoor dat ruimte efficiënt gebruikt wordt.
Bestanden kunnen wel beschermd en versleuteld worden. Ook is een filter (blur,bars en censor)
mogelijk toe te passen op de afbeeldingen etc.

Transacties
In sexService.io zijn er verschillende type transacties4:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4

Betaling door overmaken van fondsen (tokens)
Multisignature (handtekening) transacties
Timeout transacties
Het Registreren of updaten van een profiel transacties
Chat berichten transacties
Transactie met betrekking tot de groepen
Transactie met betrekking tot de reputatie score

 Transactions in sexService https://sexservice.io/dev/transactions/
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8. Het verkopen van een smart contract bestand
9. Verkiezingen transacties
10. Getuige registratie transacties
11. Null transacties
Alle transacties zijn gemaakt met Ed25519 EdDSA5 handtekening, wat ervoor zorgt dat de
verzoeken sneller afgehandeld kunnen worden.
Elke transactie transfer heeft een eigen identiteit, dit is gaat gecombineerd met een geldige
messagepack6. (berichtenbox)
De belangrijkste doel in deze use case is dat de verkoper en inkoper communicatie zo soepel
mogelijk verloopt. De koper is een man en de verkoper is een vrouw die een dienst aanbiedt.

Usecase van een koper en verkoper is hier uitgewerkt7.

Chats en Groepen
De sexService applicatie is voorzien van chat, groepen en  broadcasten van informatie. Al deze
activiteiten worden mogelijk gemaakt door de blockchain en worden verwerkt door de Node. Met
het gebruiken van private keys kun je aanpassingen aanbrengen.

 Edwards-curve Digital Signature Algorithm (EdDSA) https://en.wikipedia.org/wiki/EdDSA#Ed25519
 MessagePack http://msgpack.org/
7
 Seller / Buyer transactions https://sexservice.io/dev/sellerbuyer-transactions/
5
6
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SSIO blockchain is beschermd tegen spam en opt outs (afmeldingen) tegen advertenties.
Chatberichten zijn versleuteld met Elliptic-curve Diffie–Hellman X255198.

Reputatie systeem
Elke twee stappen communicatie zal afgerond moeten worden met een feedback. Dit staat voor
de gebruiker zijn reputatie score. Een goed voorbeeld hiervan is Beaver9.
Reputatie score is een belangrijk onderdeel van sexService, er zijn monitorings systeemen die
dit bewaken.  Deze scorings systeem is ontwikkelt om de gebruikers juiste keuzes te laten
maken. Het is onmogelijk om je reputatie zelf te beïnvloeden.
Door dit toe te passen zorgen ervoor dat het transparant en betrouwbaar blijft.

SSIO token specification
SSIO Token hebben de volgende specificatie10 en zullen aan de onderstaande punten moeten
voldoen:
● Token naam: SSIO (sexService.io)
● dPoS (delegated Proof of Stake) algoritme11
● Aantal tokens: 50 000 000 (op de Genesis blok)
● Maximale Token hoeveelheid: 150 000 000
● Token ICO prijs: $0.85 voor (pre) ICO prijs, $1.7 for 1e ICO, $5.3 for 2e ICO, and $10 for
3e ICO
● Blok tijd: 10 sec (8 640 blokken per dag, ongeveer 259 200 blokken per maand and 3
153 600 Blokken per maand)
● Block formaat:
○ 1 Kbyte per transactie
○ Tot 200 transacties per blok
● Beloning per blok:
○ Pre-ICO periode: Zal er geen beloning worden uitgekeerd
○ Eerste jaar: 1 token per blok
○ Volgende jaren: -5% per jaar
● Transactie vergoedingen:
○ Afhankelijk van de type transactie
● Bron code: Open Source (open netwerkbron) (GNU GPL)
 Curve25519: new Die-Hellman speed records https://cr.yp.to/ecdh/curve25519-20060209.pdf
 Beaver: A Decentralized Anonymous Marketplace with Secure Reputation
https://eprint.iacr.org/2016/464.pdf
10
 SSIO token specification https://sexservice.io/dev/sexservice-io-ssio-token-specification/
11
 BitShares dPoS https://bitshares.org/technology/delegated-proof-of-stake-consensus/
8
9
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Standaard poort: 30333 for mainnet, 30696 for testnet

Rationalisering van de specificaties
SSIO netwerk is gebaseerd op delegatie proof of stake (DPOS) geimplementeerd door Daniel
Larimer.
Wij gebruiken DPOS omdat het een snel en betrouwbaar structuur heeft. Hierdoor wordt je
instaat gesteld om forge blokken om de aantal seconde bij te houden en hierdoor presteert ons
netwerk beter dan de concurrent. DPOS netwerk transacties bevestigingen zij gemiddeld per uur
sneller dan Bitcoin. Uiteraard is het netwerk gecentraliseerd, hierdoor zal de energieverbranding
voor minen goedkoper voor alle soorten transacties. Het totale systeem blijft inflatie vrij hierdoor.
Een blok tijd van 10 seconde is gekozen, omdat sexService.io is ingeregeld om zo snel mogelijk
snelle transacties met kleine vergoedingen te verwerken. Iedere blok bestaat uit 200 transacties,
dit tevens ook genoeg voor een stabiele platform.
De minimale netwerk node bestaat uit 3 nodes, maar meer van deze nodes vragen meer
veiligheid en betrouwbaarheid. Het systeem zal de langste blockchain die beschikbaar is
selecteren.
DPOS overeenstemming algoritme is gebaseerd op stemmen binnen het netwerk, dit heeft
invloed op de betrouwbaarheid van het netwerk. De N blokken kunnen worden ingericht op
basis van je eigen keuze.
De verkiezingen zullen plaatsvinden om te kiezen wie er in aanmerking kan komen om de de N
blokken in DPOS systeem te verwerken. Dit heeft als resultaat __ getuigen te verzamelen. Het
stemmen tussen aandeelhouders zal automatisch plaatsvinden. Het systeem zal de gekozen
getuigen de opdracht geven. De creatie van een nieuwe nieuwe N blok zal een kleine tijd in
beslag nemen.
De werkelijke token voorraad  is 50 000 000 tokens (ook wel “Genesis block”) genoemd. De
maximale token hoeveelheid zal zijn 150 000 000. Omdat sexService.io een social project is, zal
een grote deel van de SSIO tokens gedistribueerd worden onder vrijwilligers die een bijdrage
leveren aan de Genesis blok.
Wij geloven dat 100 000 000 tokens genoeg zullen zijn om de full (volledige) nodes de support
te verlenen die ze nodig hebben. Na het betalen van de transactie  vergoedingen zullen deze
tokens gedistribueerd worden richting de vrijwilligers. De beloning zal een token zijn per blok, dit
zal afnemen met 5% per jaar.
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Platform Adoptie
Token distributie
In feite is de sexService.io social project, groter deel van de Token zal worden verspreid onder
de gebruikers -- dit zal zijn 85% van het totale hoeveelheid. 55% voor de verkoop en 30% voor
de bounty programma.
De sexService.io ICO’s zijn inbegrepen om op een makkelijke manier SSIO te bemachtigen en
te verdienen12. Alle crypto’s die zijn ontvangen tijdens de de ICO’s zullen uiteraard ook in
aanmerking komen voor support  en toekomstige onderhoud, marketing en advertenties van
sexService.io blockchain architectuur.
●
●
●

Eerste ICO staat gepland voor 1 september 2017 met een periode van 40 dagen.
Tweede ICO staat gepland voor februari 2017 met een periode van 25 dagen.
Derde ICO staat gepland voor juli 2018 met een periode van 25 dagen.

SSIO token prijzen zijn als volgt:
●
●
●
●

Pre-ICO: $0.85 per token
Eerste ICO: $1.7 per token
Tweede ICO: $5.3 per token
Derde ICO: $10 per token

Tokens die niet zijn gedistribueerd tijdens de ICO’s zullen vervolgens ingezet worden voor
vrijwilligers en bounty deelnemers. Het kopen van SSIO tokens zal interessant zijn voor
investeerders, groepen en traders13.

sexService gebruikers & financiele ondersteuning
Om zeker te zijn dat de platform toegankelijk is, zal SSIO token zekerheid en garanties bieden
aan zakelijke gebruikers.
●
●
●
●
12
13

Voor een gelimiteerde aantal SSIO groepen aan de hand van de toegevoegde waarde
zullen gratis tokens worden uitgekeerd.
Wij zullen in het geval van tekortkomingen zullen zakelijke klanten en andere gebruikers
een redelijke compensatie bieden.
Er zullen beloningen worden uitgekeerd aan zakelijke gebruikers
Bounty programma voor vrouwelijke gebruikers

 The ICO where non-investors invest https://sexservice.io/ico-non-investors-invest/
 What are you getting with SSIO tokens https://sexservice.io/getting-ssio-tokens/
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Bounty programma voor activiteiten

Marketing campagne
Fondsen die aan de hand van de ICO’s zijn binnengehaald zullen fungeren als marketing
campagnes rondom de wereld. De meest geschikte manier om te groeien is stap voor stap
benaderen van de territoria. Op deze manier krijg je toegang tot de snelst groeiende lokale
community.

Doorverwijzingen en bounty programma
sexService streeft ernaar om te groeien door middel van verwijzingen14  en bounty15
programma’s. Zakelijke gebruikers hebben de optie om hun klanten te verwelkomen met een
SSIO card16.

 sexService Referrals https://sexservice.io/referral/
 Contribute to sexService https://sexservice.io/contribute/
16
 SSIO bounty cards and how to redeem them https://sexservice.io/how-to-redeem-a-sex-coupon/
14
15
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Redenen voor succes
Om succesvol te zijn tegenover in deze branche dien je als bedrijf je klanten, dus gebruikers en
tussen partijen zo goed mogelijk te bedienen.
●
●
●
●

●
●
●
●

Op het moment dat de whitepaper is uitgebracht is er 283,000 SSIO tokens verkocht. Dit
staat voor $403,00017, hierdoor kan de gehele project worden bekostigt.
sexService.io heeft een grote voorraad aan tokens voor de bounty programma en voor
gevallen waar een compensatie nodig is voor de gebruikers.
In het eerste jaar zal sexService.io team de SSIO vergoedingen compenseren om zo de
SSIO gebruik te bevorderen.
Het is zeer toegankelijk om deel te nemen aan SSIO er is geen mail of ID registratie. Het
is volledig gedecentraliseerd, Blockchain reputatie en feedback systeem. Applicatie is
makkelijk in gebruik, dit werkt op mobiel en in de webomgeving geen installatie nodig.
Veilig en betrouwbaar: Twee stappen transactie zal de risico's van beide kanten weg
nemen.
Nieuwe manier van werken in de seksindustrie
Bounty programma voor vrouwen bij aanmelding bij sexService
Veel ander kleine mogelijkheden tot vergoedingen

De platform zet zich in om de zakelijke mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Bordelen
kunnen eigen groepen starten zodat sekswerkers zich kunnen aansluiten hierbij. Sommige
gebruikers komen in aanmerking voor een SSIO card.
Alle vormen van aanbod18.

Exchanges voor SSIO tokens
Het is heel belangrijk om SSIO tokens in om te kunnen zetten naar BTC, ETH of contant en
andersom. Dat zal stap voor stap gaan gebeuren.
Als eerst zal de SSIO wallet applicatie deze functies bieden. Daarna zal er een interne
exchange gelanceerd worden waar je SSIO tokens kan kopen en verkopen. Tenslotte zullen
SSIO op populiere exchanges komen.

17
18

 SSIO ICO stats https://sexservice.io/ico/
 sexService Benefits https://sexservice.io/benefits/

Whitepaper /1.0

Page 17 of 20

Rebranding
Omdat niet zekere is dat de naam sexService past bij het platform19, hebben wij plannen om in
de toekomst een rebranding te implementeren.

Zakelijke concurrentie
Er is niets vergelijkbaars qua concurrentie op het moment.
Eros, Lust, Gumwall, Nocta staan erom bekend dat ze in het algemeen de technische
achtergrond hebben20. Frantic is een lange tijd niet voorzien van een update.
Een gecentraliseerde oplossing als PinkApp heeft dezelfde problemen en gevaren als Ashley
Madison21, en dit is een groot nadeel.
SpankChain en PCC hebben de focus op kleine segment van de seks industrie zoals webcam
en het verkopen afbeeldingen en videos. Wij zijn opzoek naar een partnerschap met een bedrijf
als Spankchain in de toekomst.
Er zijn andere projecten die zich focussen op de seksindustrie, maar wij als sexService zullen
altijd een stap voor zijn.

Juridische en ethiek team
Wij plaatsen sexService.io als een seks dating dienst met wederzijdse seks gerelateerde
communicatie, wat is toegestaan in meeste landen. In SSIO zal er betalingen plaats vinden.
Maar deze zullen niet met echte valuta zijn, dit zal met tokens gebeuren. De tokens kunnen
worden gezien als goederen die voor een dienst of geschenk kan inwisselen.
Door het aansporen tot een communicatie zal de tegenpartij die de tokens in ontvangst neemt
eerst daadwerkelijk zijn afspraken na moeten komen. (zodra een eerste stap is gezet -- worden
de tokens gereserveerd) er is geen transactie. Nadat alles is goedgekeurd van beide kanten
zullen de tokens worden vrijgegeven. Zolang beide partijen tevreden zijn met de geleverde seks
diensten is alles in orde.
Om verwarringen te voorkomen kan het handig zijn om lokale juridische hulp te zoeken.

 The Worst application name Reward https://sexservice.io/won-worst-application-name-reward/
 Criticism of sex industry blockchain projects
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1970891.msg22655235#msg22655235
21
 Ashley Madison data breach https://en.wikipedia.org/wiki/Ashley_Madison_data_breach
19
20
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Dus, sexService richt zich op landen waar prostitutie legaal is. Verder zijn landen waar het niet
strafbaar is niet uitgesloten van deelname.
In landen waar seks diensten niet toegestaan zal een versie van SSIO aangeboden in een vorm
van een applicatie. Waar men met elkaar kan daten.
Ethisch gezien is alles toegestaan op seks gebied, dit heeft te maken met de vrijheid die van
kracht is. De wereld is simpel, dus wij ook.
sexService.io is voor seksueel actieve mensen, die dus vrouw/man, homoseksueel of hetero
zijn. Iedereen kan terecht bij SSIO. het is belangrijk om te weten dat SSIO alleen een technisch
dienstverlening is, dit is te vergelijken met bitcoin. Het punt is hoe de technologie gebruikt wordt
door de gebruikers. Uiteraard zal het platform enkel dienen voor seksuele diensten. Wij streven
ernaar om alles zo goed en eerlijk te laten verlopen op het SSIO platform en verwachten dat de
gebruikers zelf voorzichtig te werk gaan.
sexService.io zal STIs niet kunnen beschermen, simpelweg omdat dit onmogelijk is. Ook al is
het systeem gebruikt zal worden voor medische doeleinden. Het is belangrijk om te weten dat
veiligheid voor op staat. Je zult daar zelf voor moeten zorgdragen, dit kan je doen door altijd een
condoom te gebruiken tijdens seks.
Uit zelfbescherming zullen wij anoniem opereren. Wat wij willen volledige anonimiteit voor alle
teamleden van SSIO. door de anonimiteit kan er juist volledig gefocust worden op het project.

Roadmap
Dit is de sexService Roadmap22 voor de komende twee jaar:
Eerste jaar — Actieve ontwikkelingen platform
●

●

●

22

2017 Q1:
○ Februari: onderzoek naar smeden van concepten
○ Maart: Eerste test nodes en implementatie van concord
2017 Q2:
○ Mei: Aankondigingen op bitcointalk
○ Juni: ICO bounty programma lanceren
2017 Q3:
○ Juli: Live node infrastructuur en implementatie
○ Augustus: SSIO Wallet uitbrengen
○ Augustus: Seks cards, geintegreerd met blockchain
○ September: Doorverwijzing via een campagne

 sexService Roadmap https://sexservice.io/roadmap/
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September: Het uitdelen van de tokens aan de deelnemers ICO en bouny
programma
○ September-Oktober: eerste ICO ($1.7 per SSIO token)
2017 Q4:
○ November: Bedrijfs schaling, verbetering van de infrastructuur
○ November-December: SSIO Dating applicatie Alpha
■ Profielen
■ Locaties
■ Chat
■ Groepen
■ Afbeeldingen
○ December: volledige-node software pakket distributie
○

●

Tweede Jaar — Actieve ontwikkelingen en marketing
●

●

●

2018 Q1:
○ Februari: TweedeICO ($5.3 per SSIO token)
○ Maart: SSIO Dating applicatie Beta
■ Ontwikkelen van groepen binnen SSIO
■ Sekswerkers linken aan bordelen
■ Behoefte vervullen door zoekfunctie
■ Twee stappen communicatie
■ Lokaal adverteren
2018 Q2:
○ April: Bedrijfs schaling, verbetering van de infrastructuur en marketing activiteiten
○ Mei: Wider marketing and media promotions
○ Juni: SSIO Dating applicatie uitbrengen
■ Reputatie score systeem implementeren
■ Remote Diensten (webcam, cosplay)
■ Verbeterde (uitgebreide) zoekopdrachten
○ Juni: Interne SSIO/BTC/ETH exchange
2018 Q3—Q4:
○ Juli: Derde ICO ($10 per SSIO token)
○ Augustus: SSIO token naar populaire coin markets brengen
○ Wereldwijd marktaandeel veroveren, Meer gebruikers aantrekken tot het gebruik
van de de SSIO diensten.

