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[DOKUMEN PENDUKUNG] 
Berikut ini adalah isi dan penjelasan arah dan system proyek yang akan di terapkan dalam 

jaringan Trevizo. 
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WHITEPAPER 0.1.0

Trevizo adalah sebuah merk dagang dan hak cipta milik 

Trevizo Company yang memiliki legalitas hukum yang 

resmi. 

 

Secara umum Trevizo bergerak dalam bidang Industri 

dan distribusi Bahan bangunan dan sebuah platform 

marketplace, dan akan ber inovasi dengan teknologi 

blockchain dan token. 

 

Trevizo sudah berdiri sejak tahun 2009 di Surabaya, 

Indonesia. Dan sekarang beroperasi sebagai industri 

bangunan yaitu penyedia bahan yang di supply ke ±300 

toko yang sudah aktif sejak awal berdiri, dan akan terus 

berusaha untuk memperluas toko untuk distribusi 

produk. 

 

Toko yang sudah bekerja sama dengan TREVIZO 

berasal dari berbagai kota di Indonesia, adapun 

keuntungan yang di tawarkan kepada mereka (TOKO) 

berupa diskon dan Special Gift di akhir tahun. 
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Peran Blockchain dalam industri (Trevizo 

Company) 

Blockchain memiliki peran terdesentralisasi, yang 

dimana setiap orang bisa melihat siapa saja pemilik 

asset / token Trevizo dalam satu jaringan. 

 

Trevizo menggunakan TRC10 standart token dalam 

jaringan Tron Blockchain, dan tidak menutup 

kemungkinan jika suatu saat nanti akan migrasi ke 

TRC20 token dengan mengembangkan beberapa fitur 

smart contract. 
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INFORMASI TOKEN 

 Nama  : TREVIZO 

 Symbol  : TVZ 

 Token ID  : 1002643 

 Total Supply : 3.000.000.000 TVZ 

 Type   : TRC10 (Standart Token) 

 Blockchain  : TRX Network 

 ICO Price  : 0.05 TRX 

 ICO Start/End : 1 Maret 2020 – 31 Mei 2020 

 SoftCap  : 2.500.000 TRX 

 HardCap  : 75.000.000 TRX 

 

ICO Allocation 

 Operasional : 10 % 

 Company Fund : 25 % 

 Development` : 35 % 

 Team : 30 % 

 

Token Allocation 

 Total Supply  : 3.000.000.000 TVZ 

 Private Sale  : 500.000.000 TVZ 

 Public Sale   : 1.500.000.000 TVZ 

 Company Fund  : 899.000.000 TVZ (500jt TVZ, freeze for 5 

      Tahun) 

 Team    : 100.000.000 TVZ 

 Private Sale Rate : 5 IDR / 0.0006 USD 

 Airdrop   : 1.000.000 TVZ 
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STAKEHOLDER 

Demi untuk menciptakan sebuah ekosistem yang sehat 

dan menjaga stabilitas harga token, Team berusaha 

membuat ekosistem, Di antaranya meliputi; 

 

Sebagai toko bisa mendapatkan potongan harga untuk 

setiap pembelanjaan di TREVIZO, dengan memegang 

token TVZ minimal 5.000.000 TVZ 

 

Mendapatkan keuntungan pasif setiap tahun, dari laba 

penjualan 50% di kembalikan ke pemegang asset/token. 

Contoh : 

Formula 

(TVZ dimiliki : total TVZ beredar) x ((50% x laba bersih IDR) : 12 bln) x Masa Hold) 

 

(5jt : 1.2m) x (50% x 12m) = 0.004167 x 6m IDR = 25jt : 12 = 2.083.500 IDR x 9 bln = 

18.751.500 IDR 

 

(10jt : 1.2m) x (50% x 12m) = 0.008333 x 6m IDR = 49.998k IDR : 12 = 4.166.500 IDR x 

12 bln = 49.998.000 IDR 

 

 Setiap tahun Trevizo akan mengadakan Rapat Umum 

Pemegang Aset yang rutin di selenggarakan setiap 

tanggal 15 Januari setiap tahun. Dan pembagian omset 

50% ke TREV eksekutif dan pembahasan laporan rekap 

tahunan dan laporan audit keuangan perusahaan. 
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FAQ : 

 Apa itu SoftCap? 

SoftCap adalah jumlah dana minimal yang di 

butuhkan untuk biaya operasional di awal. 

 

 Apa itu HardCap? 

HardCap adalah dana yang terkumpul jika token 

yang di alokasikan untuk public sale terjual 

semuanya. 

 

 Apa Kepanjangan dan pengertian ICO? 

ICO (Initial Coin Offering) adalah sebuah aktivitas 

crowfounding / pengumpulan dana untuk project 

blockchain, layaknya IPO di bursa saham. 

 

 TREVIZO kantornya dimana? 

Jalan Ruko Rungkut Makmur Square c62 Surabaya 

 

 Dapatkah sewaktu – waktu saya ingin bertemu CEO 

/ Team Developer? 

Bisa, asal buat janji terlebih dulu. 
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 Adakah jaminan jika harga Token TVZ / TREVIZO 

tidak akan turun? 

Tidak ada jaminan kepastian mengenai harga, namun 

team akan berusaha membuat ekosistem yang baik 

dan menciptakan permintaan token. 

 

 Apakah TVZ ada kemungkinan mainet? 

Untuk sekarang ini TVZ masih berbasis Token TRC10, 

Kemungkinan untuk mainet mungkin akan di 

pertimbangkan di masa mendatang jika memang di 

butuhkan. 

 

 Kenapa TVZ di buat di bawah jaringan TRON? 

Dengan mekanisme konsensus yang di terapkan oleh 

TRON dengan DPOS membuat jaringan bisa berjalan 

dengan sangat cepat dengan biaya yang sangat murah 

dan gratis. 

 

 Bounty adalah program yang bertujuan untuk 

mengembangkan kualitas dan kualitas produk 

dengan teknik marketing blockchain. Ekosistem Di 

Private Sale token akan di alokasikan sebanyak 
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500.000.000 Token, dan token yang tidak terjual 

akan di alokasikan untuk marketing, airdrop 

development tahap awal. 

 

Partnership 

Trevizo akan bekerja sama dengan beberapa jaringan 

media dan platform di masa mendatang untuk 

meningkatkan layanan dan kualitas produk. 

 

SDM 

Kami akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

untuk team untuk menciptakan gagasan baru dan 

inovasi produk 

 

Platform 

Trevizo akan menyediakan platform untuk menunjang 

jual beli antara penyedia dan pihak pengadaan 

(Tender). Menyediakan marketplace global untuk 

reseller/seller untuk menjual barang / menawarkan 

barang kepada end user / buyer. 
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Memungkinkan Trevizo Marketplace akan di luncurkan 

di masa mendatang dan akan beroperasi di negara yang 

sudah melegalkan Crypto untuk ber transaksi, seperti 

Singapura. 

 

Menciptakan Demand 

Tentu dalam sebuah proyek blockchain akan sangat 

penting untuk menentukan arah proyek token untuk 

menciptakan demand. Di sini TREVIZO TEAM memiliki 

tugas untuk mengambil peran tersebut. 

 

Berikut secara garis besarnya : 

1. Penggunaan token untuk passive income tahunan 

bagi stakeholder 

2. Untuk transaksi di Trevizo marketplace 

3. Untuk membeli segala produk yang bekerja sama 

dengan Trevizo. 

4. Untuk biaya (fee) yang akan di terapkan untuk 

platform. 
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Pre Sale / Public Sale 

Crowfounding token akan memiliki 3 fase penjualan di 

token Trevizo. 

 

o Pre Sale (5 IDR / 0.0006 USD) 1 Oktober – 30 

Februari 2020 

o Public Sale (0.05) 01 Maret – 31 Mei 2020 

o Partner Sale 

 

*) Team Trevizo berhak merubah (menambah / mengurangi isi kebijakan yang 

ada di dalam whitepaper di dan akan di publikasi setiap ada perubahan. 
 


