
Ilyen piacon még nem voltál! 
A CoverMarket olyan digitális piactér, ahol az eladók és vevők nem 
forintért vagy más ismert pénznemért, hanem egy digitális 
csereeszközért, CoverNote-ért adhatják és vehetik áruikat. 

A CoverMarket megteremtői egy teljesen új szemléletű, paradigmaváltó, 
digitális és közösségi alapon működő gazdasági teret, ill. rendszert hoztak 
létre, amelyben a résztvevők az eddig szokásostól eltérő módon válnak 
gazdasági szereplővé. Augusztus 15-16-án te is megismerheted és 
kipróbálhatod a CoverMarket digitális piacot Alsómocsoládon, ahová az 
ország minden részéből érkeznek eladók és vevők. 

CoverMarket az Okos térségben 
A digitális piac Alsómocsoládra látogat 

HÍRLEVÉL 2020 AUGUSZTUS

Az okos 
pénztárcádat  
feltöltve kapod 
meg 
Az okostérség 
lakóinak 3,5 CN-nel 
feltöltött pénztárcát 
adunk 

A CN-nel 
fizetünk a 
piacon  
Az áruért a digitális 
pénztárcában lévő 
CN-nel egy 
gombnyomással 
fizetünk.  

A CN-t később az 
online 
CoverMarketen is 
elkölthetjük, vagy a 
rendszerben  
gyarapíthatjuk.

REGISZTRÁLJ 
A lap alján találod az 

űrlap linkjét

1
LESZ DIGITÁLIS 
PÉNZTÁRCÁD 

Erről a szervezők előre 
gondoskodnak

2
HOZZ 10 DOLGOT  

Szedj össze otthonról 
10 holmit, amire nincs 

már szükséged, 

3



Gazdasági 
ökoszisztéma digitális 
technológiai alapon 
A CoverMarket digitális piac egy olyan 
lehetőség, mellyel a megszokottól eltérő, 
fenntartható módon teremthetünk magunk és 
mások számára értéket, azzal, hogy a számunkra 
nem szükséges tárgyainkat, eszközeinket cserére 
kínáljuk, és másoktól jó állapotú, számunkra 
még értékes tárgyakat veszünk. Minél többen 
leszünk CoverMarket felhasználók, annál több 
áru lesz, így előbb-utóbb már minden szükséges 
árut vagy akár szolgáltatást el fogunk érni ezen 
a platformon. 

Mindenki magának 
hozhat létre 
csereeszközt 
A CoverMarket digitális rendszerében mindenki 
saját magának hozhat létre csereeszközt, azaz 
CoverNote-ot (CN-t). 

Az eladott árukért kapott CN-t el lehet költeni 
azonnal a CoverMarket digitáis piacon, az online 
piactéren, akár ingatlan- vagy autóvásárlásra is. 
Ezen felül át lehet váltani egy befektetési 
eszközre, a CovercasH-re, azaz CH-ra. 

Bármily hihetetlen, 2019 október 18-óta, amikor 
az első CoverMarket megrendezésre került, 
mintegy 3 milliárd forint értékben cserélt áru 
gazdát. 

A CN annyit ér, amilyen értékűnek az őt 
használók elfogadják. Egyelőre a bitcoin előző 
24 órás átlagát vesszük alapul, azaz 2020. 
augusztus elején kb. 3000 Ft az árfolyam. 

„Neked kacat, másnak 
kincs” 

A piacon úgy vehetsz részt, hogy hozol 
magaddal legalább 10 darab jó minőségű 
holmit, ami neked már nem kell, de másnak 
hasznos lehet.

Ha szeretnéd te is megismerni és kipróbálni a digitális piacot és a digitális csereeszközt, most 
Alsómocsoládon megteheted. 

Minden érdeklődő számára ismertető előadást tartunk 2020. 
augusztus 15-én, szombaton  17:00 - 19:00 óráig a 
Konferenciateremben. (7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 12.) 

A piacot  2020. augusztus 16-án, vasárnap 10:00-13:00 óra között 
tartjuk a Fesztiváltéren. Ebéd: 13:00  órától -  Babgulyás (0,5 CN) 

Előregisztráció szükséges!  

Jelentkezési lap:  https://forms.gle/XPRL4n7UT5Z9Xc5r8 

Kérdésed van?  Keresd Csapóné Viola Andreát  +36 70 708 8872 
covermarket@smarti.me 

       facebook.com/cmdigitalmarket  
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