Ljubljana, 27. februar 2018
Sporočilo za javnost
BTC CITY LJUBLJANA Z ELIGMO PRIPRAVLJA NAPREDNO SPLETNO PLATFORMO ZA
POTROŠNIŠKO IZKUŠNJO NASLEDNJE GENERACIJE
Podjetje Eligma d.o.o., ki ga je družba BTC soustanovila s skupino mladih strokovnjakov, razvija
novo spletno platformo, ki bo poenostavila, pospešila in stroškovno optimizirala spletne nakupne
procese za vsakogar in po vsem svetu. Platforma Eligma obeta popolnoma novo, boljšo in
tehnološko napredno potrošniško izkušnjo, ki bo uporabnikom s pomočjo umetne inteligence in
tehnologije veriženja podatkovnih blokov (t.i. blockchain tehnologije) omogočila varno,
transparentno in sodobno nakupovanje. Potrošnik bo lahko na platformi med izdelki našel točno
tistega, ki mu najbolj ustreza. Eligma bo predvidoma zaživela do konca leta 2018, razvojna
skupina pa za 17. april 2018 napoveduje izdajo kriptožetonov. Ta vizionarski in globalni projekt
je družba BTC prepoznala kot izjemno priložnost za svoje obiskovalce in potrošnike in je zato
postala pomembnejši družbenik Eligme s ciljem omogočiti Eligmi, da platformo preizkusi in
predstavi ravno v BTC Cityju Ljubljana.
BTC City kot ekosistem povezovanja inovativnih projektov
Poslovno nakupovalno središče BTC City je pravo mesto za ta napredni pilotski projekt, saj družba
BTC aktivno snuje projekte s področja inovativnega in pametnega mesta od leta 2015, ko sta v
BTC Cityju odprli vrata inovacijski središči ABC pospeševalnik in zagonsko podjetniško vozlišče
ABC HUB. Središči sta ključna gradnika edinstvenega inovacijskega ekosistema, ki ambicioznim
posameznikom, startupom in korporacijam omogoča dostop do mednarodnega poslovnega okolja,
znanja, najnovejših poslovnih procesov ter tehnologij. BTC City je odprt za globalne trende,
njegova razvejana infrastruktura pa omogoča preizkušanje naprednih poslovnih idej ter
tehnoloških produktov in rešitev v realnem okolju, zaradi česar se BTC City razvija v pravo živo
testno okolje (t.i. BTC Living Lab) kot primeren kraj za testiranje novih tehnoloških izdelkov in
rešitev.
Vse nakupne informacije na enem mestu
Platforma Eligma se bo razvijala v več fazah in se bo skozi razvoj tehnološko in funkcionalno
nadgrajevala. Prva faza (t.i. testno obdobje, ki bo trajalo predvidoma do konca septembra), se
bo v BTC Cityju pričela že aprila letos, ko bodo prvi testni uporabniki in testni spletni trgovci na
platformi oziroma spletni tržnici BTC že aktivni in bodo lahko dobili oziroma dali informacije o
izdelkih na območju BTC Citya-ja. Za določene kategorije izdelkov bo na platformi možno izvesti
nakup, samo plačilo pa bo poleg klasičnih plačilnih inštrumentov omogočeno tudi v izbranih
kriptovalutah. Potrošniki bodo imeli možnost prevzema blaga na centralni lokaciji znotraj BTC
Cityja. V drugi fazi (ki bo luč sveta predvidoma ugledala konec leta 2018) bo platforma s pomočjo
umetne inteligence omogočila pomoč pri nakupih s personaliziranim virtualnim asistentom, prek
t.i. mobilne denarnice pa bodo potrošniki deležni enotnega programa zvestobe in vse nakupe
izvajali na enostaven ter učinkovit način. S tem ne bodo več zapravljali dragocenega časa za
obisk različnih spletnih trgovin, primerjavo cen, pogojev nakupa in specifikacij izdelkov. Vse to
bo namesto njih opravila Eligma.
Vsi izdelki, kupljeni prek Eligme, bodo na platformi (v obliki tehnologije veriženja podatkovnih
blokov) zabeleženi v osebnem seznamu oz. evidenci lastnega imetja (angl. inventory). Tako bo
uporabnik v vsakem trenutku vedel, koliko je posamezen izdelek vreden, platforma pa bo s
primerjavo vrednosti na trgu tudi svetovala, kdaj je izdelek dosegel starost, ko ga je smiselno
prodati preko Eligme na spletnem trgu rabljenih izdelkov.

Kriptovalute kot plačilno sredstvo
Platforma, katere razvojna skupina se pripravlja na izdajo novih kriptožetonov za podpornike
projekta predvidoma 17. aprila letos, ima še en pomemben cilj. Omogočiti vsem, ki bodo nakupe
opravili preko Eligme, da plačilo izvedejo tudi z izbranimi kriptovalutami. Možnost plačevanja s
kriptovalutami bo potrošnikom omogočena v BTC CITY Ljubljana predvidoma do jeseni 2018 in
sicer pri nakupih v izbranih fizičnih trgovinah ter na spletni platformi BTC Cityja.
S tem pilotskim projektom bo BTC CITY zaživel kot enotno nakupovalno središče, v katerem
bosta povezana fizični in digitalni svet, ki bo svojim obiskovalcem, potrošnikom in poslovnim
partnerjem ponudil najsodobnejše inovativno okolje ter optimalno nakupovalno izkušnjo.
Dolgoročna vizija središča BTC City je, da bo s tem postalo eno prvih nakupovalnih središč na
svetu, ki bo z unikatnim algoritmom v sklopu blockchain tehnologije in umetne inteligence
uporabniku omogočil v nekaj sekundah najti izdelek, ki ga le ta išče po različnih specifikacijah
in lastnostih. Družba BTC znotraj skupine svojih sodelavcev, z namenom tesnejšega sodelovanja
z Eligmo in dajanja optimalne podpore projektu, te dni ustanavlja tudi svoj startup za razvoj
digitalnih tehnologij ter spletne trgovine.
Družba BTC se je za razvoj in sodelovanje pri zahtevnem projektu Eligma odločila z namenom,
da središče BTC City tudi v prihodnje ostane vodilno nakupovalno, poslovno in logistično središče
v širšem evropskem prostoru, ki nenehno nadgrajuje svoj poslovni ekosistem v smeri inovacij.
Nadgradnja z najsodobnejšo tehnologijo bo obiskovalcem in potrošnikom vseh generacij
izboljšala njihovo uporabniško izkušnjo ter olajšala vsakdan. Eligma bo postala njihov osebni
virtualni asistent, ki bo prepoznaval njihove potrebe in podpiral izbrani življenjski slog.
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