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RÖVIDEN
A New Live Aid célja egy olyan rendszer felépítése, mely kezdetben 6 alap-, majd az akciótervünk előrehaladtával globális természeti problémák megoldására fókuszál. A rendszert
saját kriptovalutája, az AID token látja el erőforrásokkal.

“Terebélyes fa, hajszál-gyökérből fejlődik,
Kilenc-emeletes torony, kupac földből emelkedik,
Ezer-mérföldes utazás, egyetlen lépéssel kezdődik.”
(Lao-Ce, i.e. 6. sz.)

A
New
Live
Aid
kellő
lendülettel,
egyedülállóan,
bürokráciától
mentes
útvonalon
képes
tenni
egy
szebb jövőért. A projekt nem egzakt célközönséghez szól,
hiszen a későbbiekben ismertetett globális problémák
minden élőlényt érintenek otthonunkon, a Föld bolygón.
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INSPIRÁCIÓ
Kilenc planetáris határ ismert, ám mi emberek rendkívül rossz irányba
haladunk!
28 nemzetközileg elismert tudósból álló csoport azonosította
azon folyamatokat, amelyek a Föld rendszerünk stabilitását és
ellenálló képességét szabályozzák. A csoport konszenzusában
9 ún. planetáris határ felállítását javasolták, amelyeket át
nem lépve az emberiség fennmaradhat és fejlődhet negatív
természeti következmények nélkül. A vészhelyzettel tisztában
vagyunk. A megállítás, valamint a visszafordítás módjait szintén
pontosan ismerjük, ám mi emberek még mindig nem léptünk a helyes útra.
Planetáris határok:
·
Klímaváltozás
·
Bioszféra integritás
·
Óceánok elsavasodása
·
Ózonréteg elgyengülése
·
Légköri aeroszol szennyezés
·
Nitrogén és foszfor biokémiai áramlása
·
Édesvíz felhasználás
·
Földrendszer megváltozása
·
Új vegyi anyagok kibocsátása
(2009, Johan Rockström)

A kilenc planetáris határ átlépése növeli annak a kockázatát, hogy
nagymértékű hirtelen és/vagy visszafordíthatatlan környezeti
változást idézünk elő. 2009 után a planetáris határok meghatározó
téma lett mind a tudomány, a politika és a kísérletek területén is.
Nyitott szemmel Te is kézzelfogható példákat láthatsz arra, hogy
az emberiség a rossz irányba halad. Szmogtól szürke légkör, túlzott
és sokszor felesleges vízhasználat, szemétkupacok kiránduláskor,
feleslegesen magas klímahasználat, egyre ritkuló erdőségek,
kevesebb állat egy magaslesről nézve, melegebb nyarak, leégés a
strandon, egyre kevesebb árnyék, élhetetlen nagyvárosok, bűzölgő
sikátorok… Hosszú a sor, amelyről sokan tudomást sem szereznek.
Egy összetett, mindenkire fenyegetést jelentő problémával állunk
szemben, melyet kizárólag közösen tudunk megfékezni. Kedves
olvasó, a jövőnk a tét, melyért valamennyien felelősséggel tartozunk.
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MEGOLDÁSI JAVASLATUNK
A
planetáris
határok
ismeretében
gondoltuk
át
saját
környezetünkben
a
leggyakoribb
problémákat.
Ha
nyitott szemmel jársz, Te magad is egyszerűen megláthatod
őket. A New Live Aid rendszert - tisztelegve az amerikai Live Aid
jótékonysági koncertsorozat előtt, annak 36. évfordulóján 2021. július 13 -án állítottuk fel azzal a céllal, hogy világszerte 6
mindennapiproblémánakmegoldásábantegyünklépéseket.Rendszerünk
tevékenységeinek alapja a természet óvása, környezetünk
élhetőbbé
tétele
és
a
fenntarthatóság
népszerűsítése.
Első akciótervünk tevékenységei:
·

Szemétszedés

·

Széndioxid megkötő festékes installációk kivitelezése

·
·

·

·
·

Faültetés

Kukák kihelyezése

Kisállat itatók fejlesztése nagyvárosokba
Modern WC-k telepítése

Kripto megismertetése a társadalommal

Rendszerünkön belüli tevékenységeinket egyre növekvő gyakorisággal, pontos ütemterv szerint hajtjuk végre. Akciótervünkről ITT
olvashatsz bővebben. Fő tevékenységeinken kívül szervezünk
jótékonysági eseményeket, első akciótervünk teljesítése után
pedig a rendszert nem állítjuk le, mi több, új tervet publikálunk. A
New Live Aid rendszer fő éltető ereje saját kriptovalutánk, az AID
token. Tevékenységeink finanszírozását kezdetben kizárólag az erre
a célra elkülönített AID mennyiségekből valósítjuk meg. Tokenünk
információit és AID tárcáink nyilvános címeit pedig ITT találod.
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MIÉRT MI?
Nem található precedens a kripto univerzumban egy hasonlóan
összetett és működő zöld-jótékonysági szervezetre. Biztosak vagyunk
abban, hogy a megfelelő csapat formulával, eltökéltséggel és saját
kriptovalutánkkal szinte elképzelhetetlen magasságokat érhetünk
el a New Live Aid rendszerrel. A kripto blokklánc technológiája
lehetővé teszi, hogy szabadon, függetlenként és a bürokrácia
teljes kikerülésével tudjuk segíteni bármely rászoruló szektort. Cél az
oktatás és a gyakorlati tudásunk átadása azoknak is, akik
maguktól távolinak érzik a kriptok világát. Az első magyar
ESG kripto projekt, amelyben egyre növekvő közösségünkkel együtt, csapatot alkotva valósítjuk meg tevékenységeinket, melyek figyelemfelkeltő jelenségek egy jobb jövő érdekében.
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A FENNTARTHATÓSÁGRÓL
A New Live Aid rendszer teljes fenntarthatósága érdekében előremutatólag kezdeményeztünk megbeszéléseket gazdákkal egy New Live
Aid kert létrehozásának eszméjében, mely kialakítása önmagában
szén-dioxid-megkötéssel jár, azonban stabil bevételi forrást is jelenthet
messzire nyúlóan. Ennek keretében hosszú távon zöldségeseket és
gyümölcsösöket nevelünk, majd a terményt a gazdákkal értékesítjük.
Adományozási címeket hoztunk létre több rendszerben (Bitcoin,
Ethereum, BSC, Tron, Litecoin, Paypal).
AID kukákat, kiskedvenc itatókat tervezünk és telepítünk, hosszú
távra szervezzük meg a tisztántartást és karbantartást.
Modern WC projektünket kezdetben a budapesti lakosok
és turisták részére szánjuk hiánypótlásként egy élhetőbb
város
megteremtéséért.
A
későbbiekben
más,
nemcsak
magyarországi nagyvárosok is egyaránt célpontot jelentenek.
Környezetbarát anyaghasználatú termékeket fejlesztünk, gyártunk
és forgalmazunk elérhető áron.
A csapat egésze AID tokenben kap fizetést a megfelelő célra
elkülönített tárcából.
Folyamatos fejlődéssel és fejlesztésekkel gondoskodunk a rendszerünk fenntartásáról, valamint annak fényében, hogy segíthessünk
minden földi élőlénynek egy élhetőbb holnap elérésében.

Erről szól a New Live Aid.

8

New Live Aid

TOKENOMIKA
Foundation 1
10 %
Foundation 2
10 %

Liquidity providing
40 %

Development
10 %
Charity
3%
27 %
Marketing, Design,
Project management
Liquidity providing

776 000 000 AID

BSCSCAN: Liquidity wallet

Marketing, Design,
Project management

523 800 000 AID

BSCSCAN: Team vesting wallet

Development

194 000 000 AID

BSCSCAN: Development wallet

Charity

58 200 000 AID

BSCSCAN: Charity wallet

Foundation 1

194 000 000 AID

BSCSCAN: Foundation "1" wallet

Foundation 2

194 000 000 AID

BSCSCAN: Foundation "2" wallet
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CSAPAT
Amikor a New Live Aid csapat létrehozásáról beszéltünk, törekedtünk az egyediségre
és az előremutatásra. Elsősorban a fiatalokat céloztuk meg, mert hisszük, hogy ők
(mi) vagyunk a jövő. Tehetségeket és egyediséget, napi aktív felhasználókat keresünk
a globális hálózaton. Alaptagjaink magyarok, de néhányan külföldön élnek vagy tanulnak.
Déri Péter
Co-Founder, CEO

Gyermekkorom óta a technológiák szerelmese vagyok, melyek mindig meghatározóak
voltak pályafutásom során. Hiszem, hogy a Blokklánc technológia forradalma idővel
beköszönt, a pénzügyeink biztonságossá válnak, harmadik fél nélküliek lesznek és
csökken a korrupció is. A két legmeghatározóbb dolog az életemben a technológia és a környezetvédelem. Célom ezek összekapcsolása a New Live Aid rendszeren
keresztül.

Simon Zalán Máté
Co-Founder, CEO

Corvinus Egyetem Pénzügy MsC hallgatójaként rálátásom van a modern
pénzügyekre, így nyílt lehetőségem a kereskedésre különböző piacokon.
Portfólióm 3 évvel ezelőtt bővült a kriptovalutákkal. Sokakat eltántorít a kriptok hatalmas volatilitása, engem motivál. A környezetvédelem és a kereskedelem kripto általi összekapcsolása rendkívüli lehetőség, én ebben látom
a jövőt.

Kazi Máte Benjamin
Public
Communications
Manager

BME-s hallgatóként és vállalkozóként ha akarnám sem tudnám elkerülni a
kriptok világát. Technikai tudásom ugyan még kevés, de a NLA srácok mellett
nem hinném, hogy ez sokáig így marad. A lendület és profizmus, amit itt tapasztaltam zseniális, ezért kommunikációs és marketing tapasztalatommal
segítem a projektet törekvéseikben. Motiváció, hogy olyan technológiáról
beszélünk, ami megfelelő felhasználás mellett alapjaiban írhatja újra a pénz
működését.

Csépányi Zoltán
IT Specialist

Apa, férj, vállalkozó és gyerek. Ez a 4 szó jellemez leginkább a mindennapi
életben. Vállalkozóként IT szolgáltatást nyújtok, kisebb-nagyobb cégeknek.
Szabadidőm nagy részét családommal töltöm. Az énidőmben motorozok
és játszok. Legfőképpen családomból és barátaimból merítek motivációt,
de a csapat és a zöld jövőkép is sokszor fokozza a lendületet.
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SZEMLÉLET
Mi alapítók testvérek vagyunk más szülőktől. Gyerekkorunkban kezdődő családi nehézségeink ellenére számos területen tapasztalhattuk a világ különböző arcait. Megannyi problémára véltünk praktikus megoldásokat felfedezni
világszerte, majd extrém ötletelésbe kezdtünk.
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Emlékezetes tengerparti útjaink kezdetben
tiszta környezetben zajlottak. Kristálytiszta tengerek, halak, polipok, élőlényektől nyüzsgő vizek. Boldog nyaralások voltak. Ahogy teltek az évek egyre
több esetet láttuk az olajjal és szeméttel szennyezett víztömegekre, koszos
partszakaszokra. Nem nyaraltunk azóta sem teljesen tiszta környezetben.
Szüleink rendkívüli fontossággal egészen korai gyermekkorunk óta arra neveltek
minket, hogy óvjuk a környezetünket. A természetben tett felfedezéseink során
elmélyült ez a környezetbarát látásmódunk. Elengedhetetlen a tudatosabb
gondolkodásmód, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy legyen holnap.
2015 január 9-én Brüsszelbe vezető utunk során véltünk felfedezni egy egészen
egyszerű megoldást a kompakt WC-kre. Nyilvános piszoárokat helyeztek
ki a város területén, amik ingyenesen használhatóak. Az ingyen használhatóságot fontosnak találjuk, ugyanis mindenki természetes igénye a mellékhelyiség-használat. Ezzel nemcsak a törvénytelennek titulált nyilvános vizelés
fékezhető, hanem a városok tisztábbá és élhetőbbé tehetők a helyiek és odalátogatók számára egyaránt.
Nem kell, hogy kiváltság legyen a fenntarthatóságra való törekvés. Napjainkban képlet egyszerű: A fenntarthatatlan termék olcsó, a fenntartható pedig
drága. Ezt a státuszt szívügyünk kiegyenlítettebbé tenni, ezzel megalapozva
mindannyiunk jövőjét a Föld bolygón.
Ezek a momentumok erősítettek meg bennünket abban, hogy tennünk kell a
természet megóvásáért. Hisszük, hogy együtt, közösségként megmozdulva tisztíthatjuk meg erdőinket a szeméttől, melyeket csupán meggondolatlanságból
hagytak hátra embertársaink.
A ma minden nap használt technológiák, mint a televízió, mobiltelefon, internet,
mikrohullámú sütő, vagy a hűtőszekrény egyszer újdonságnak számított. Az internet megjelenése hasonlóan idegen és megfoghatatlan volt az 1990-es évek
első felében, mint csaknem 20 évvel később (2009) a Bitcoin és vele a blokklánc
technológia feltalálása. Hisszük, hogy a következő nagy pozitív átalakulást a
világban ez határozza majd meg. Úgy véljük a kripto és a mögötte rejlő fundamentum valamennyiünk privilégiuma.
A kripto bevezetése privatizálja és biztonságossá teszi a pénzügyeket; ellehetetleníti a lopást;
meggátolja a korrupciót; megszünteti az inflációt; nem bizalmat kér, hanem bizonyítékot állít;
visszafordíthatatlan tranzakciókat tesz lehetővé; és kiiktatja a harmadik felet.
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AKCIÓTERV

·
·

Faültetési eseménysorozatunk indítása
Tárgyalások kezdeményezése az AID kisállat itatók kihelyezéséről

·

Graféntartalmú és fehérfestékes installációk projektjének
indítása
AID kuka projekt fejlesztésének kezdete

·

2023 Q2 – 2023 Q4
·
·
·
·
·

AID kisállat itatók kihelyezésének kezdete
AID köz WC projekt fejlesztésének kezdete
Külföldi terjeszkedés első lépései (EU)
AID kukák kihelyezésének kezdete
Új akcióterv ütemezése a következő időszakra

phase 0.2

2022 Q3 - 2023 Q1

phase 0.3

·
·
·
·

Nyilvános szemétgyűjtési eseménysorozatunk
indítása
Okosszerződés befejezése
How-to videósorozat magyar nyelven
Marketing kampány indítása
AID kisállat itatók projekt fejlesztésének kezdete

phase 0.4

·

phase 0.1

2021 Q3 - 2022 Q2
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JOGI NYILATKOZAT
Az AID Token (a továbbiakban: “AID”) nem minősül értékpapírnak,
befektetési jegynek, kollektív befektetési rendszernek vagy annak
megfelelő befektetési jegynek vagy más szabályozott terméknek
egyetlen ország, vagy állam hatályos jogszabályi rendékezései
alapján sem. Jelen Whitepaper az AID Token gazdaságról, annak
hasznosságáról és funkcióiról kíván bővebb tájékoztatást nyújtani,
és nem minősül tájékoztatónak vagy bármilyen ajánlati dokumentumnak. Tárgyi Whitepaper nem minősül véleménynek, értékesítéssel
összefüggő tanácsadásnak, ajánlásnak vagy az AID megvásárlására
irányuló ajánlatkérésnek. A Whitepaper, vagy bemutatásának ténye
nem képezi, illetve nem képezheti részét semmilyen szerződés
vagy befektetési döntés alapjának. Egyetlen szabályozó hatóság
sem vizsgálta vagy hagyta jóvá a jelen tájékoztatóban szereplő
információkat. Semmilyen joghatóság törvényei, szabályozási
követelményei vagy szabályai alapján nem történt és nem is fog
történni ilyen intézkedés. A Whitepapert, vagy annak bármely
részét, másolatát tilos olyan országba, vagy államba eljuttatni, vagy
továbbítani,
amely
országban,
vagy
államban
a
Whitepaper terjesztése tilalom, vagy korlátozás alá esik. Ezen
rendelkezés megszegéséből eredő jogszabály sértésért társaságunk
felelősséget nem vállal.

