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Isenções de responsabilidade
Licenças e aprovações não são garantidas em todas as jurisdições
Arena Crypto & Forex Ltd. (“ArenaCFX.com”) pretende operar em total conformidade com as leis e
regulamentos aplicáveis e envidar seus melhores esforços para obter as licenças e aprovações
necessárias. É provável que licenças e/ou aprovações regulatórias sejam exigidas em várias
jurisdições relevantes nas quais as atividades relevantes podem ocorrer. Isso significa que o
desenvolvimento e a implantação de todas as iniciativas descritas neste whitepaper não são
garantidos. Não é possível garantir, e nenhuma pessoa faz quaisquer representações, garantias ou
garantias, de que tais licenças ou aprovações serão obtidas dentro de um prazo específico ou de
forma alguma. Como tal, as iniciativas descritas neste whitepaper podem não estar disponíveis em
determinadas jurisdições ou não estar disponíveis. Isso pode exigir a reestruturação dessas
iniciativas e/ou sua indisponibilidade em todos ou alguns aspectos. Além disso, o desenvolvimento
de quaisquer iniciativas pretende ser implementado por etapas. Durante certos estágios de
desenvolvimento, o projeto pode contar com relacionamentos com certas entidades terceirizadas
licenciadas. Se essas entidades não estiverem mais devidamente licenciadas na jurisdição
relevante, isso afetará a capacidade do ArenaCFx.com de confiar nos serviços dessa parte.
Sem Representações
Nenhuma representação ou garantia foi feita ao destinatário deste whitepaper ou seus consultores
quanto à precisão ou integridade das informações, declarações, opiniões ou assuntos (expressos
ou implícitos) decorrentes, contidos ou derivados deste whitepaper ou qualquer omissão deste
documento ou de qualquer outra informação ou opinião escrita ou oral fornecida agora ou no futuro
a qualquer parte interessada ou seus assessores. O ArenaCFx , conforme previsto neste
whitepaper, está sendo constantemente atualizado, incluindo, entre outros, os principais
recursos técnicos e de governança. Se e sempre que o ArenaCFx for atualizado, eles podem
diferir significativamente da descrição apresentada neste whitepaper. Nenhuma representação ou
garantia é dada quanto à realização ou razoabilidade de quaisquer planos, projeções ou
perspectivas futuras e nada neste documento é ou deve ser considerado como uma promessa ou
representação quanto ao futuro. Na medida do possível, toda a responsabilidade por qualquer
perda ou dano de qualquer tipo (previsível ou não e se ArenaCFx.com foi ou não avisado da
possibilidade de tal perda ou dano) que possa surgir de qualquer pessoa agindo com base em
qualquer informação e as opiniões contidas neste whitepaper ou qualquer informação que seja
disponibilizada em conexão com quaisquer outras dúvidas, não obstante qualquer negligência,
omissão ou falta de cuidado, é negada.
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Dados de terceiros

Este whitepaper contém dados e referências obtidos de fontes de terceiros. Embora a
administração acredite que esses dados sejam precisos e confiáveis, eles não foram submetidos a
auditoria independente, verificação ou análise por nenhum consultor jurídico, contábil, de
engenharia ou financeiro profissional. Não há garantia quanto à precisão, confiabilidade ou
integridade dos dados.
Traduções
Este whitepaper e materiais relacionados são publicados em inglês. Qualquer tradução é apenas
para fins de referência e não é certificada por qualquer pessoa. Ou seja, nenhuma garantia pode
ser feita quanto à precisão e integridade de quaisquer traduções. Se houver alguma inconsistência
entre uma tradução e a versão em inglês deste whitepaper, a versão em inglês prevalecerá.

Transmissão restrita
Este whitepaper não deve ser levado ou transmitido para qualquer jurisdição onde a distribuição ou
disseminação deste whitepaper seja proibida ou restrita.
Visualizações de ArenaCFx.com
As visões e opiniões expressas neste whitepaper são as de ArenaCFx.com e não refletem a
política oficial ou posição de qualquer governo, quase-governo, autoridade ou órgão público
(incluindo, mas não limitado a qualquer órgão regulador) em qualquer jurisdição.
Referências de terceiros
Salvo indicação em contrário, as referências neste whitepaper a empresas, redes e/ou casos de
uso potenciais específicos são apenas para fins ilustrativos. O uso de quaisquer nomes e marcas
comerciais de empresas e/ou plataformas não implica qualquer afiliação, recomendação ou
endosso de nenhuma dessas partes. Todas as referências a 'dólares', USD ou '$' são referências
aos dólares dos Estados Unidos, salvo indicação em contrário.
Gráficos
Todos os gráficos incluídos neste whitepaper são apenas para fins ilustrativos. Em particular,
gráficos com referências de preços não se traduzem em informações de preços reais.
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Nossa história
Somos um grupo de entusiastas de criptomoedas, investidores, desenvolvedores e profissionais
de marketing que são motivados a criar um ecossistema de sucesso compartilhado. Estamos
envolvidos em criptomoedas desde 2019/20 em vários níveis de envolvimento e interesse, mas
foi o período entre 2020-2021 que realmente impulsionou a criação do ArenaCFx . No início de
2020, a pandemia do COVID-19 paralisou o mundo e deixou o mercado de ações de joelhos.
Foi durante esse período de isolamento e hiperconectividade digital que nos permitiu focar e
colaborar profundamente na criação de um projeto que pensávamos preencher um vazio muito
necessário no espaço criptográfico.
Antes dessa época, a criptomoeda parecia ser um espaço atraente, cheio de uma mistura de
magia e confusão. Do ponto de vista de alto nível, o conceito de finanças descentralizadas fazia
muito sentido, mas quando você precisava mergulhar no funcionamento interno, o número de
indivíduos que podiam falar com confiança sobre o assunto era extremamente baixo. Era óbvio
para nós que a infraestrutura financeira legada não foi construída para a nova era digital
impulsionada pela velocidade e transparência. No entanto, ao mesmo tempo, a criptomoeda
ainda era tão nova, assustadora e repleta de incógnitas – variáveis que não combinam bem
com finanças. Identificamos que uma questão central girava em torno da falta de educação,
transparência e confiança. Nossa abordagem para preencher essa lacuna foi simplificar o
complexo e incutir confiança por meio de um círculo confiável que pode fornecer orientação e
incutir confiança.
Como um passo para ajudar a simplificar o complexo, criamos proativamente a Plataforma
de Criadores de Mercado Automatizados ArenaCFx . As pessoas ficaram agradecidas e foi
ótimo ajudar as pessoas.
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Resumo Executivo
Missão e Visão
ArenaCFx.com foi fundada na crença de que todos têm controle sobre seu dinheiro, dados e
identidade. Acreditamos que a descentralização é a chave para capacitar as pessoas em todo o
mundo a proteger melhor seus direitos e que estamos ajudando o mundo a avançar nessa direção,
acelerando a transição para a adoção de mais criptomoedas .

Missão:
Acelere a transição do mundo para a criptomoeda
Acreditamos que, acelerando a transição para a adoção de criptomoedas , podemos ajudar as
pessoas globalmente a:
Ganhe e controle seu dinheiro - capacidade de acessar seus fundos a qualquer hora e em
qualquer lugar;
Proteja seus dados - o blockchain protegido por crypto torna a moderação de dados altamente
improvável;
Proteja sua identidade - nenhuma entidade central pode comprometer sua identidade.

Visão:
Criptomoeda em todas as carteiras.
Em nossa jornada para alcançar essa visão, somos:
Redefinindo como o dinheiro está sendo movido, gasto e investido e
Democratizando a tecnologia blockchain projetando serviços financeiros bonitos, simples e
úteis que tenham um impacto positivo e duradouro na vida das pessoas.
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Declaração do problema e nossa
estratégia
Principais desafios na condução da adoção de investimentos em
criptomoedas
Vemos os seguintes principais desafios para impulsionar a adoção do investimento em
criptomoedas:

Experiência de
usuário
Proposta de
valor

Complexidade

Segurança

A experiência do usuário mal projetada não agrada ou
satisfaz os usuários comuns

Propostas de valor fracas não incentivam as pessoas a usar criptomoedas
para outros fins que não sejam negociações especulativas

Difícil de entender e investir para novos usuários de crypto

Confiança do usuário prejudicada por fraude e roubo relacionados a cripto
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Nossa Estratégia
Para enfrentar os desafios acima, estamos oferecendo produtos em quatro verticais:
1.

Pagamento

2.

Negociação/Investimento Automatizado

3.

Serviços financeiros

4.

Suporte a várias criptomoedas
Nossa estratégia é alavancar as soluções de pagamento como a principal ferramenta para impulsionar a
adoção e a aquisição de usuários, ao mesmo tempo em que criamos soluções de comércio e serviços
financeiros como as principais fontes de receita. Nossa função de criador de mercado automatizado é um
serviço de valor agregado que permite aos usuários investir e ganhar com negociações automatizadas.
Essa estratégia cria e autossustenta um ciclo virtuoso: os canais de pagamento trazem usuários para a
plataforma, enquanto os serviços comerciais e financeiros geram receita que pode ser reinvestida em
pagamento e usada para construir o ecossistema para oferecer serviços completos de crypto.
A plataforma ArenaCFx , nossa solução nativa Multi blockchain , é a tecnologia chave que alimenta e
suporta nossos produtos de serviços financeiros e comerciais. Em particular, o protocolo blockchain
Automated Market Making do ArenaCFx.com é a espinha dorsal por trás do ArenaCFx.com.
Nossas soluções de produtos em quatro verticais estão construindo um ecossistema sustentável que
atende à nossa missão: Acelerar a transição mundial para o investimento em criptomoedas .

Investimento em criptomoeda
Experiência de usuário

Pagamento
Aquisição de usuários

Negociação e
Serviços financeiros
Mecanismo de receita
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Compromisso com a Segurança e
Conformidade
Construir confiança é a pedra angular do nosso compromisso com nossos clientes - acreditamos que
a segurança e a conformidade são as bases para alcançar a adoção do investimento em
criptomoedas .
A ArenaCFx.com é a primeira empresa de investimento em criptomoedas do mundo a ter
conformidade com a Singapore Data Protection Trust Mark, SOC 2 Compliance, ISO/IEC
27001:2013, ISO/IEC 27701:2019, PCI:DSS 3.2.1 Level 1.

Singapore DPTM (Data Protection Trust Mark) é uma certificação
corporativa que demonstra o mais alto nível de boas práticas de proteção
de dados.
A certificação SOC (Service Organization Control) 2 é um padrão comum no
setor financeiro tradicional, que afirma que as práticas, políticas,
procedimentos e operações de segurança da informação atendem aos
padrões SOC 2 de segurança, disponibilidade, confidencialidade e
privacidade (a auditoria foi conduzida por Deloitte, uma empresa de
auditoria e consultoria reconhecida mundialmente).
A certificação ISO/IEC 27701:2019 é o “Padrão Ouro” para gerenciamento
de riscos de privacidade (a auditoria foi conduzida pela SGS, uma empresa
líder em verificação e certificação de inspeção reconhecida globalmente).
A certificação ISO/IEC 27001:2013 é o “Padrão Ouro” para gestão de
segurança da informação (a auditoria foi liderada pela SGS, líder global em
Testes, Inspeção e Certificação).
A Certificação ISO 22301:2019 é o padrão internacionalmente reconhecido
para Gestão de Continuidade de Negócios (BCM).
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PCI:DSS (Payment Card Industry: Data Security Standard) descreve um
conjunto de requisitos rigorosos definidos pela indústria de cartões de
pagamento e foi projetado para garantir que as organizações que
processam, armazenam ou transmitem dados de pagamento mantenham
um ambiente altamente seguro e mantenham os dados mais altos padrões
de segurança e privacidade. O nível 1 é o nível mais alto de certificação.

Concluímos uma avaliação de segurança detalhada, que
incluiu testes de penetração externos, modelagem de
ameaças e análises de controle de risco. Além de nossa
extensa análise, também contratamos a Kudelski Blockchain
Security Center para realizar um teste de segurança externo
completo e um exercício completo de modelagem de ameaças para garantir a integridade de seus
controles de segurança.
Também fomos classificados como “Adaptável (Tier 4)” – o nível mais alto possível para a Estrutura
de Segurança Cibernética do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) e a mais recente
Estrutura de Privacidade do NIST, desenvolvida pelo Departamento de Comércio dos EUA. O NIST
Cybersecurity Framework, lançado originalmente em 2014, fornece uma estrutura de orientação de
segurança sobre como as organizações do setor privado podem desenvolver, avaliar e melhorar sua
capacidade de identificar, proteger, detectar, responder e se recuperar de ataques cibernéticos.
criptomoedas dos usuários são mantidas offline em armazenamento a frio. ArenaCFx.com garantiu
um total de US$ 250.000.000 em seguro de armazenamento a frio contra danos físicos ou destruição
e roubo de terceiros.
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Resumo geral do
marco

2019

Outubro
Fundou ArenaCFx.com.

2020
Setembro
Aceito e registrado na Comissão de
Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

2021
Poderia
Expandido para o Reino Unido através da
aquisição da ONECRYPILLION LTD.

Setembro
A aquisição completa e mudança legal de
nome para Arena Crypto e Forex LTD foi
concluída .

2022

Adquiriu
o
nome
ArenaCFx.com.

de

Janeiro
domínio

Atingiu a marca de 150 para o tamanho
da equipe ArenaCFx.com.
Marchar
Atingiu a marca de 200 para o
tamanho da equipe ArenaCFx.com.

Setembro
Atingiu o marco de 210.000 usuários

novembro
ArenaCFx e Blockchain.com completam acordo
de US $ 30 milhões para trazer rendimento de
crypto aos usuários.

Fevereiro
Atingiu o marco de 100.000 usuários .

Poderia
Realizou pesquisas em colaboração com a The
Economist Intelligence Unit.
Atingiu o marco de 120.000 usuários .
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Marcos da infraestrutura
Blockchain

2020

Marcos de segurança e
conformidade

novembro
Anunciado ArenaCFx.com entrando na
indústria

2021
Janeiro
Fevereiro

Obteve a certificação ISO/IEC 27001:2013

Anunciado primeiro agente
de liquidação e parceiros de
stablecoin
para ArenaCFx. com
abril
ArenaCFx.com Alpha Test, parceiros
validadores de acesso antecipado
integrados para ArenaCFx.com

abril
Obteve a certificação PCI :DSS 3.2.1 (Nível 1)
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2021
Poderia
Mecanismos de incentivo revelados
para ArenaCFx.com
Junho
Obteve a certificação ISO/IEC 27701:2019 (como
a primeira empresa de criptomoedas do mundo a
alcançar esse status)

novembro
Obteve “Adaptive (Tier 4)” com o NIST
Cybersecurity Framework e o NIST Privacy
Framework

2022

Janeiro
Lançou a plataforma principal
ArenaCFx.com
abril
Anunciou a listagem de mais
criptomoedas para a plataforma

abril
Cobertura de seguro expandida para US$ 750
milhões

Poderia
Adiciona suporte para 7
criptomoedas diferentes

Poderia
Conformidade com SOC 2 alcançada
Julho
Obteve a marca de confiança de proteção de
dados de Cingapura
Agosto
Obteve a certificação ISO 22301:2019
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Estamos animados e prontos para continuar construindo e melhorando soluções para nossos
usuários. Abaixo está o nosso roteiro de plataformas:

Roteiro do Ecossistema ArenaCFx.com
Pagamentos de Negociação
ArenaCFx.com entra no ar

A angariação de fundos do
projeto da plataforma é lançada

Lançamento de Auto Trading e
funções relacionadas
Primeiras criptomoedas
listadas.

Lançamento de contrato
aberto

Negociação
Principais criptomoedas
( por exemplo : BTC, ETH)

StableCoins ( por exemplo :
USDT , BUSD)
Outros tokens aceitáveis
( por exemplo : BAT, OMG)

O suporte à rede Tron
entra em operação
O suporte à rede BSC
entra em operação

O pagamento se integra diretamente
com Grandes outras carteiras e trocas

Finança

O pagamento ainda se integra com
Plataformas Globais de Comerciantes

Integração de carteira
sem custódia

Depósitos são ativados

Parcerias
Parceria com Blockchain.com

Saques (instantâneos) Ativados
Parceria com Binance Exchange

Apoio de Empreendimentos
Estratégicos Moore

Integração EDGE

Parceria com Huobi Exchange

Apoio da VY Capital
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Soluções ArenaCFx.com - Pagamento
Proposta de valor
ArenaCFx.com oferece as seguintes propostas de valor:
A. Taxas baixas. Os comerciantes pagam taxas mínimas para liquidações em criptomoedas,
economizando até 85% em taxas em relação aos processadores de pagamento típicos;
B. Sem volatilidade e baixo risco oferecido ao permitir que investidores e comerciantes aceitem
criptomoeda e sejam pagos em criptomoeda ;
C. Fácil de configurar, visualizar e gerenciar pagamentos em questão de minutos;

Experiência de usuário
Por um lado, a experiência do investidor foi projetada para ser fácil e cada pagamento pode ser
concluído com apenas alguns toques em seu celular ou computador.
Nossa equipe está trabalhando para expandir a lista de criptomoedas integrada ao
e com quaisquer carteiras e trocas de criptomoedas válidas.

ArenaCFx.com
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Soluções ArenaCFx.com - Negociação
ArenaCFx. com
Proposta de valor
ArenaCFx.com oferece as seguintes propostas de valor aos investidores:
A. Plataforma completa para negociar, armazenar, enviar e rastrear seu investimento em
criptomoeda de maneira segura e conveniente com apenas alguns toques em seus telefones
celulares;
B. O único lugar para negociar criptomoedas por valor real - o Automated Market Making
Trading Engine proprietário da ArenaCFx.com reúne liquidez e encaminha ordens para
garantir o melhor preço de execução. Juntamente com nossa cobertura vantajosa do recurso
TopUp e interface de plataforma conveniente, isso torna o ArenaCFx.com o melhor lugar para
negociar e ganhar criptomoedas.
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Soluções ArenaCFx.com – Serviços
Financeiros
Experiência de usuário
Comércio de criptomoedas
Os usuários podem negociar sem problemas. A plataforma ArenaCFx.com suporta mais de 50
criptomoedas .

Enviar crypto
Os usuários podem enviar criptomoedas para seu ArenaCFx.com instantaneamente sem taxas ou
retirar criptomoedas para endereços de carteiras externas com taxas fixas mínimas.

Rastrear crypto
Os usuários podem monitorar mais de 50 moedas na ponta dos dedos na guia Investimentos ativos.
As métricas disponíveis incluem o valor do investimento, a porcentagem diária obtida, o valor em
dólares do lucro obtido e muito mais.

ArenaCFx.com foi projetado para todos os níveis de usuários de crypto - os iniciantes se sentirão à
vontade ao serem gentilmente orientados para fazer sua primeira transação, enquanto os usuários
experientes notarão melhorias significativas nos recursos comuns encontrados em outras
plataformas de crypto. A plataforma suporta mais de 50 moedas, incluindo BTC, ETH, BNB, ATOM,
DOT, LTC, com mais tokens a serem adicionados progressivamente para que os usuários possam
investir e ganhar com suas moedas favoritas.

ArenaSWAP
Outro recurso incrível, o ArenaSWAP será totalmente integrado à plataforma em um futuro próximo,
permitindo que os usuários troquem tokens diretamente dentro da plataforma. Ele será projetado
para ser o melhor lugar para trocar moedas com a melhor taxa disponível, aproveitando protocolos
comprovados e auditados. Os usuários poderão facilmente trocar e negociar tokens selecionados no
TRC20, ERC20 e BSC.
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Soluções ArenaCFx.com - Infraestrutura
Blockchain
Proposta de valor
serviço de blockchain público de próxima geração que permite lucratividade em todo o mundo em
tudo relacionado a criptomoedas e tokens. É um gateway completo para obter lucros maciços em
várias blockchains e será usado para revolucionar o mundo do investimento em criptomoedas .
ArenaCFx.com tem as seguintes propostas de valor chave:
1. Seguro: Design tolerante a falhas tornando a plataforma resiliente e segura;
2. Instant & Low-Cost: a plataforma oferece confirmação instantânea de transações com taxas
mínimas;
3. Permissionless : ArenaCFx é um projeto de código aberto que dá as boas-vindas a qualquer
parte para se juntar à rede e/ou contribuir para o desenvolvimento de plataformas.
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Programa de
referência

Indique e ganhe $ 10 USD instantaneamente.

Programa de indicação do aplicativo ArenaCFx.com
nosso programa de indicação oferece algumas das
recompensas mais ricas já vistas na indústria. Os
referenciadores recebem um bônus de $ 10 USD a
cada inscrição bem-sucedida e investimento mínimo
de $ 100 USD pelo usuário indicado.
Todos os usuários elegíveis do aplicativo ArenaCFx.com podem participar do programa de
indicação, sem limites no número de indicações. Os bônus do programa de indicação são creditados
instantaneamente assim que seus amigos indicados fizerem uma transação válida.

Programa anual de indicações de US$ 1,2 milhão da ArenaCFx.com
O programa de indicação anual ArenaCFx.com oferece recompensas tanto para novos usuários
elegíveis quanto para os indicados. A Oferta de Bônus de Referência ArenaCFx $ 1.2M USD é uma
oferta limitada disponível para titulares de contas ArenaCFx que fazem referências qualificadas de
50 pessoas referidas dentro de 25 dias.
Os usuários qualificados podem ganhar 1 entrada para ganhar uma parte do prêmio de US$ 1,2
milhão fazendo com que seus amigos criem uma conta ArenaCFX usando seu link de indicação e
seus amigos devem ativar um pedido de contrato de investimento de pelo menos US$ 100 em
criptomoedas.
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Pesquisa e insights
Temos uma equipe interna de Pesquisa e Insights dedicada à publicação de artigos, relatórios e
pesquisas com o objetivo de educar mais pessoas sobre o espaço criptográfico e estabelecer
liderança de pensamento com análises perspicazes.
Nossa equipe de pesquisa realiza pesquisas internas, além de colaborar com parceiros de pesquisa
em determinados tópicos. Por exemplo, apoiamos a The Economist Intelligence Unit (EIU) em uma
pesquisa para aprofundar os comportamentos e opiniões do público em geral sobre pagamentos
digitais - como motoristas, barreiras e fatores de confiança - e a evolução de um futuro sem dinheiro.

ArenaCFx.com Parcerias e Investimentos
Campanha de marca global
Em outubro de 2021, ArenaCFx.com lançou uma campanha publicitária global apoiada por anúncios
recentes de patrocínio, para apresentar formalmente a plataforma aos consumidores em todo o
mundo.
ArenaCFx.com está empenhada em construir o futuro dos investimentos alimentados por
criptomoeda que será mais justo e equitativo, de propriedade dos construtores, criadores e usuários.
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ArenaCFx.com também fez parceria com Water.org, a organização global sem fins lucrativos cofundada pelo Sr. Damon que leva água potável e saneamento para pessoas necessitadas.
ArenaCFx.com fez uma doação direta de US$ 1 milhão para a organização sem fins lucrativos para
apoiar sua missão e está lançando iniciativas para incentivar seus mais de 10 milhões de usuários
em todo o mundo a apoiar a causa. Juntos, ArenaCFx.com e Water.org acreditam na igualdade de
acesso às plataformas e recursos de mudança de vida que apoiam a autodeterminação. Por meio
dessa parceria exclusiva, usuários de criptomoedas em todo o mundo podem se juntar para apoiar
essa missão.

Parcerias Estratégicas
ArenaCFx.com desenvolveu um portfólio de parcerias estratégicas de classe mundial, em parceria
com VISA, Fnatic , CONMEBOL Libertadores , entre outros.
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Membro Principal do Blockchain.com
Em novembro de 2021, ArenaCFx.com anunciou uma parceria global com Blockchain.com que
também inclui a principal associação na rede Blockchain.com . A parceria avançará a ambição da
ArenaCFx.com de acelerar a adoção de soluções de pagamento criptográfico em todo o mundo,
expandindo o alcance da plataforma ArenaCFx.com. Além disso, ArenaCFx.com está anunciando
planos para lançar empréstimos com garantia criptográfica por meio da plataforma ArenaCFx.com.
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Aston Martin Cognizant Formula One™
Esta parceria reúne duas marcas dinâmicas que compartilham uma paixão por tecnologia e
velocidade e coloca a Aston Martin Cognizant Formula One Team™ na vanguarda da inovação em
criptomoedas . Ao longo do acordo plurianual, as marcas colaborarão para trazer experiências e
oportunidades exclusivas para traders e fãs do esporte.

.
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Parceria Fnatic
Em setembro de 2021, a marca global de desempenho de esports com sede em Londres, Fnatic ,
revelou ArenaCFx.com como seu primeiro parceiro global de criptomoedas . O acordo de vários anos
vale mais de US$ 15 milhões.
A parceria multifacetada também oferecerá aos fãs inúmeras recompensas e experiências que o
dinheiro não pode comprar - inclusive com parceiros existentes do ArenaCFx.com - para os usuários
do ArenaCFx.com que comprarem produtos da Fnatic . Os parceiros também lançarão novos
produtos digitais, como NFTs exclusivos da Fnatic .
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Parceria da Liga Australiana de Futebol
Em janeiro de 2022, a Australian Football League (AFL) fez parceria com o ArenaCFx.com como um
dos principais parceiros das competições NAB AFLW.
A nova parceria fará com que o ArenaCFx.com se torne a Bolsa Oficial de Criptomoedas e a
Plataforma Oficial de Investimento em Criptomoedas da AFLW . ArenaCFx.com também será o
parceiro exclusivo de direitos de nomeação da 'ArenaCFx.com AFLW Score Review' para todas as
partidas da AFLW Premiership Season e Final Series. O acordo faz com que a AFLW se torne a
primeira liga esportiva australiana com a qual a ArenaCFx.com se associou e também a primeira
competição esportiva feminina de elite que a ArenaCFx.com patrocinou em todo o mundo.
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Parceria Adelaide Football Club
Em janeiro de 2022, o Adelaide Football Club firmou uma parceria com o ArenaCFx.com com um
acordo de vários anos abrangendo as equipes masculina e feminina. O acordo dará vida a outras
iniciativas de engajamento.
A parceria leva o compromisso da ArenaCFx.com com os esportes australianos um passo adiante,
consolidando nossa posição como membro no mercado australiano.
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Compromisso Climático
ArenaCFx.com anunciou o objetivo de se tornar negativo em carbono em 2023 em novembro de
2021. Comprometemo-nos a compensar mais carbono do que é gerado por todas as atividades em
toda a organização por meio de uma abordagem em várias fases:
Primeira Fase - Avaliação do carbono gerado por meio de atividades de negociação, depósito e
retirada de criptomoedas em todas as plataformas da ArenaCFx.com ;
Segunda fase - Identificar as formas mais eficazes de compensar o carbono gerado, com o
apoio de organizações credenciadas especializadas em compensação e sequestro de carbono;
Terceira fase - Foco no carbono gerado por todas as atividades de negócios conduzidas pela
ArenaCFx.com que estão fora do comércio
O ArenaCFx.com visa construir um ecossistema que ofereça à indústria um caminho para a crypto
limpa.
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ArenaCFx.com Capital
ArenaCFx.com Capital é o braço de capital de risco da ArenaCFx.com. É um fundo de US$ 500
milhões com o objetivo de acelerar o crescimento de startups de criptomoedas em estágio inicial.
O princípio operacional da ArenaCFx.com Capital é 'Primeiro Fundadores'. Como empreendedores,
a ArenaCFx.com Capital entende o quão difícil é dar vida a ideias revolucionárias. Os fundadores
podem contar com a ArenaCFx.com Capital para se movimentar rapidamente e fornecer os ativos
mais valiosos que um novo negócio precisa: capital e acesso a uma base global de usuários.
A empresa investe em parcerias de longo prazo com empreendedores de todos os setores da
indústria para avançar juntos. Com a ArenaCFx.com Capital, as startups escolhem um investidor
líder respeitável com um portfólio forte e prioridade de lançamento na plataforma de criptomoedas
que mais cresce no mundo.
Abaixo estão os investimentos em destaque da ArenaCFx.com Capital:

Definindo o futuro da indústria de criptomoedas
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Conselho de Assessores
Para nos apoiar no caminho a seguir, convidamos líderes reconhecidos do setor para atuar como
nosso Conselho de Consultores, que trazem um histórico de sucesso e experiência em áreas que
vão de IA, tecnologia comercial, produto a operações e talento.

Antoine Blondeau | Presidente do Conselho Consultivo
Antoine Blondeau é fundador e sócio-gerente da Alpha Intelligence Capital, um fundo global de capital de
risco focado em empresas de tecnologia de Inteligência Artificial/Aprendizado de Máquina. Antoine tem 25
anos de experiência no setor de tecnologia, tendo ocupado cargos de liderança sênior na Good
Technology, Salesforce.com e Sybase. Os destaques da carreira de Antoine incluem a fundação da
Sentient Technologies, bem como a liderança da Dejima como CEO, a empresa que impulsionou os
projetos CALO fundamentais da DARPA que mais tarde evoluíram para o Siri da Apple . Antoine também
foi COO da Zi Corporation, cujo software de entrada de texto inteligente foi incorporado em centenas de
milhões de dispositivos.

Rob Bier | Design e dimensionamento da organização
Rob Bier é fundador e sócio-gerente da Trellis Asia, ajudando empreendedores a desenvolver equipes de
alto desempenho e construir organizações de hiperescala . Rob também atua como presidente não
executivo da MoneySmart . Rob começou sua carreira de negócios no Monitor Group, onde chegou a
Senior Partner e chefe de seu escritório em Londres. Ele co-fundou a antfactory , uma das primeiras
empresas de capital de risco digital da Europa, e fundou e liderou a SPARCK. Após a aquisição pelo
Citigroup, Rob tornou-se sócio operacional da TowerBrook Capital Partners, uma firma de capital privado
de US$ 10 bilhões.

Chris Corrado | Tecnologia de negociação
Chris Corrado é Diretor de Operações do Grupo e Diretor de Informações do Grupo do London Stock
Exchange Group (LSEG). Antes disso, ele foi diretor administrativo da MSCI, responsável por tecnologia,
serviços de dados e gerenciamento de programas, CIO/CTO, desde 2013. Chris ocupou vários cargos
seniores de CTO em bancos líderes, incluindo Morgan Stanley, Deutsche Bank, Merrill Lynch e UBS. Ele
também trabalhou para empresas de tecnologia de alto crescimento como eBay como CTO e AT&T
Wireless como CIO.

Dimitri Tsamados | Talento
Dimitri Tsamados é sócio da Eric Salmon & Partners, uma empresa de consultoria em liderança e busca
de executivos. Com mais de 20 anos de experiência na Ásia e uma longa história de trabalho com
empresas de alto crescimento, Dimitri aconselha players de tecnologia em toda a Ásia. Antes de ingressar
na Eric Salmon & Partners, Dimitri foi sócio fundador da DTCA e sócio da CTPartners . Ele também fundou
a Amhurst Gordon International, uma empresa de pesquisa que ele desenvolveu no leste da Ásia e
vendeu em 2005.
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Outras informações
Página inicial do ArenaCFx.com: www.arenacfx.com
Blog médio : Arena Crypto e Forex – Médio
Página de Ajuda: Central de Ajuda do ArenaCFx
Youtube : youtube.com/ ArenaCFx
Administrador do Telegram : t.me / Arena_cfx
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