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WEBSITE
01. Home

a. Alege Cryptocapra și trage-o de lanț!
Crezi în bere artizanală? Citești viitorul banilor în criptomonede?  
Fii printre primii care dețin token-ul $BERE și construiește valoare la 
dozator!

b. Investitorii în criptomonede preferă    
berea artizanală
Revoluția Blockchain schimbă complet felul în care interacționăm cu 
banii la fel cum microberăriile din revoluționează industria berii și 
gusturile din vârful piramidei.

c. Cryptocapra - prima monedă virtuală 
în cinstea unei beri
Am îndesat frumușel tehnologie Blockchain în cadrul unui business 
care-a cucerit iubitorii de bere artizanală din România, din 2017 și-a 
sărit peste graniță în 2019.
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Terminologie pe foarte scurt

Cryptocapra este denumirea avatarului Capra Noastră, 
care s-a digitalizat. CapraNoastră/Token și $BERE reprezintă numele 
și respectiv simbolul standard de reprezentare al criptomonedei 
lansate de Capra Noastră. 

De ce să cumperi?

• ca o investiție solidă, inovatoare & de colecție, dacă ești investitor 
pur-sânge și cryptoentuziast 

• să poți achiziționa produsele, serviciile, experiențele & edițiile 
limitate Capra Noastră, dacă ești pasionat(ă) de bere artizanală și 
de brandul nostru șugubăț 

• singura modalitate prin care îți poți face bere personalizată cu noi 
în regim private sau co-branded label dacă ești un business, o 
companie, o multinațională sau ai și tu, ca omul, o nuntă fancy, o 
aniversare, un eveniment la care vrei să faci impresie 

• ca să susții un brand local care vrea să facă istorie și să se joace 
cu cei puternici 

• fiindcă ești o persoană deschisă la minte și vrei să vezi cum sare 
capra în lumea virtuală.
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Ce e mai fain și mai fain?

Acest proiect aduce un boost de imagine și mediatizare, atât 
brandului Capra Noastră cât și token-ului. Este o metodă de a atrage 
capital național și străin într-o formă competitivă și inovatoare.

Despre Cryptocapră, de la micro la încă 
un rând pentru toată lumea

Capra Noastră este berea artizanală creată într-o microberărie din 
Iași, România care vrea să aducă oamenii împreună, să-i destrăineze.

Cryptocapra este prima monedă virtuală dezvoltată în cinstea unei 
beri artizanale românești, tranzacționată la bursa descentralizată, 
servind ca și un token utilitar.

Prin Cryptocapră, aducem împreună comunități și micro-comunități 
care au în comun berea de calitate și tehnologia Blockchain, fidelizăm 
clienții proprii, eliminăm terții în marketare prin recompense pentru 
useri (în token-ul $BERE) pentru micro-acțiuni și micro-influenceri, în 
premieră în România, pe zona brewery. 

Adicătelea câștigăm cu toții, într-o manieră inovatoare, 
simpatică și securizată.
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Top motive de liniște și pace

 Folosim un smart contract. Descurajăm tranzacționarea zilnică a 
token-ilor și rezolvăm problema volatilității prețurilor. 

 Încurajăm un proces satisfăcător pentru deținătorii 
de tokens pe termen lung. 

       Criptomoneda noastră este un token deflaționar ce scade în 
aprovizionarea totală de fiecare dată când are loc un transfer.

Cumpără acum

Te luăm cu frumosul, te ghidăm pas cu pas și te-învățăm de bine. 
Procesul durează între 5 și 30 de minute, în funcție de cunoștințele și 
experiența ta.
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02. Date Economice - how it works actually

Cum cumperi 

Ca să achiziționezi token-ul $BERE îți trebuie 2 lucruri:
a. să ai instalat portofelul digital Metamask, disponibil pentru mobile/
desktop sau Trust Wallet, disponibil doar pentru IOS/Android.  
b. să deții criptomoneda BNB (moneda nativă exchange-ului Binance.
com). Token-ul Capra Noastră este listat pe exchange doar în 
paritatea $BERE/BNB. 

Toți cei 5 pași:

01. Te asiguri că ai suficient BNB în cont pentru comisionul de 
tranzacționare și accesezi Pancake Swap, locul în care vei efectua 
schimbul BNB/$BERE: https://bit.ly/3kU4pDZ

02. Pentru că e prima dată când cumperi token-ul $BERE, trebuie să-l 
adaugi în lista cu monezi disponibile pentru tranzacționare. Bifează 
opțiunea “I understand” și click pe Import. 
Contract ID $BERE: 0x425E339793F1930c3B44C39cB1A8695114B3f94C

03. Click pe Connect, în dreapta-sus. Astfel, conectezi contul tău 
Metamask, cu Exchange-ul Pancake Swap.

04. Setează Slippage Tolerance la valoarea 12%. Click pe Settings în 
dreapta-sus și reglează “Slippage” între valorile 5-10% (uneori poate 
fi ceva mai mult, în funcție de câtă cerere există).

05. Introdu suma pe care dorești să o cumperi și click pe Swap! 

03. Avere & Prosperitate

• Distribuit prin Pancake Swap 50%
• Marketing 10%
• Parteneri & Colaboratori 15%
• Dezvoltare Capra Noastra- Brewery 15%
• Strategy & Operations 10%

https://bit.ly/3kU4pDZ
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04. Contact

facebook.com/capranoastratoken

t.me/capranoastra

instagram.com/capranoastratoken

reddit.com/user/bereCapranoastra

twitter.com/BNoastra

Whitepapers / Detalii cu amănuntul - Roadmap

Se lansează Capra Noastră în Iași, N-E României.

Ajunge în puburi și restaurant din Belgia, Italia, Olanda, 
Franța și Japonia.

Capra Noastră adulmecă zona Blockchain.

Analiza pieței Crypto, definire concept, alegerea protocolului, 
formarea echipei, lansare Capra Noastră/Token pe 
Testnet Binance Smart Chain & Testnet PancakeSwap.

Lansare Capra Noastră/Token pe MainNet Binance Smart Chain, 
Business Development. Listare Token Pancake Swap, 
Whitepaper, Website, Private investors..

Lansare oficială, Lock Liquidity, Update Token Info
bscscan.com, Aplicare Coinmarketcap

Globalizarea Caprei 

iunie 2017

iunie 2019

aprilie 2021

mai 2021

decembrie
2021

iunie-iulie 
2021

octombrie
2021

http://facebook.com/capranoastra 
http://reddit.com/user/bereCapranoastra
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Cum s-a ajuns la Cryptocapră

În 2017, fondatorul Capra Noastră, deschide prima 
microberărie artizanală din Iași, cu misiunea de a construi un brand 
vesel, care să susțină antreprenorii și artizanii în comunitate și să 
promoveze interacțiunea & colaborarea. Astăzi, Capra Noastră are în 
portofoliu peste 17 sortimente de bere în stil belgian, o varietate de 
produse personalizate la vânzare, distribuie internațională și implicare 
majoră în susținerea comunității locale.

În această comunitate are loc întâlnirea dintre fondatorul berăriei, 
entuziast în criptomonede, și Gabi Dumitriu, consultant Blockchain /
/ Dev. Strategist, și schimbul de idei care pune bazele unui proiect 
inedit în România, prin care Capra Noastră pătrunde în lumea 
tranzacțiilor virtuale.

Ce este o Cryptocapră

O monedă virtuală tranzacționată la bursa descentralizată, servind 
ca și un token utilitar. Token-ul utilitar are un scop clar și palpabil,  
reprezentat în proiectul Capra Noastră de finanțare de proiecte de 
dezvoltare: investiții în marketing și strategie, mărirea capacității de 
producție. 

Rețeaua este peer-to-peer și tranzacțiile au loc între utilizatori direct, 
fără intermediari. Aceste tranzacții sunt verificate de noduri de rețea 
prin utilizarea criptografiei și înregistrate într-un registru public 
distribuit: blockchain.
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De ce și cum face Capra Noastră acest pas, acum

Conform statisticilor România se află pe locul 5 (2019) iar româncele 
pe locul 2 (2021) în Europa ca volum de bere consumat/cap de 
locuitor. Însă mai puţin de 1% din consumul total este reprezentat de 
bere artizanală. 

Pentru a reuși să satisfacă pofta de curiozitate a multora și a-și crește 
comunitatea de iubitori de bere și de artizani ai berii, Capra Noastră 
a înțeles că merită să se facă și mai cunoscută. Știe care sunt pașii: 
strategii de creștere a notorietății, penetrare de noi piețe, fidelizare 
mai puternică, evenimente dar mai presus de orice – oferirea de 
experiențe de neuitat, care să aducă oaspeți de peste mări și țări, la 
ea acasă.

Cu ambiția de a-și construi propria casă de oaspeți și de producție 
în care să ofere posibilitatea experimentării berii într-o manieră de 
neuitat și de a-și dubla, a 4-a oară capacitatea, Capra Noastră a decis 
că vrea să aducă la masă cât mai mulți investitori. Care să-și aducă 
și prietenii. Iar cea mai sigură organizată metodă pentru un astfel de 
festin vine din lumea virtuală.

Token-urile utilitare permit colectarea rapidă a fondurilor necesare 
dezvoltării de la mase mari de oameni, fără riscul de-a duce povestea 
într-o zonă dubioasă de MLM. Ele funcționează ca niște cupoane 
pe care posesorii au posibilitatea să le schimbe ulterior pentru 
produsele sau serviciile brandului. 

Cu moneda virtuală $BERE, deținătorul poate achiziționa beri 
artizanale, produse personalizate lucrate în colaborare cu artiști 
vizuali în vogă sau experiențe personalizate în vizite la făbricuță. 

Totodată, Cryptocapra împacă și halba și vaza. Pe lângă valoarea 
utilitară, acest proiect le oferă entuziaștilor Blockchain și posibilitatea 
unei investiții pe termen lung, fără obligația de convertire.
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Primii din lume?

Capra Noastră sare numai în sus. Prin intermediul criptomonedei, ea 
devine prima berărie din lume care oferă clienților posibilitatea de a 
achiziționa cu Capra Noastră/Token produsele în forma de 
Private Label. 

Astfel, retailerii, proprietarii din HORECA, corporațiile cu angajați 
însetați dar și berăriile de tip gipsy își pot face bere la făbricuța 
Capra Noastră, în regim propriu sau în colaborare cu Ionel Păsărică și 
să-și lanseze produsul sub eticheta dorită. Berăria are deja zeci de 
astfel de colaborări în portofoliu. 

De ce prețul inițial?

Înainte de lansarea pentru publicul larg, Cryptocapra a fost susținută 
în private sales timp de 1 lună, când fondatorul a abordat personal 
fani Capra Noastră și cryptoentuziaști locali.  Aceștia au realizat 
investiția incipientă care să stabilizeze viitorul financiar al monedei. 

Setarea prețului a fost o decizie extrem de importantă. Trebuia să fie 
atât potrivit financiar cât și cu sens în povestea de brand. Ideea a 
pornit de la una dintre campaniile recurente Capra Noastră, intitulată 
“Schimba povestea. Mergi la vot!” prin care brandul încurajează 
activismul social de bun simț. De la numele uneia dintre berile din 
această campanie “Capra cu 2 bani” am creat și prețul 
inițial de $0.02, adică 2 cenți.
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Cum funcționează și pe ce ne bazăm?
Cryptocapra folosește un smart contract. Iată avantajele sale:

01  Contractele smart permit executarea de tranzacții credibile, fără 
părți terțe care să valideze tranzacțiile. Aceste tranzacții sunt publice 
și ireversibile. Mecanismul limitează vânzarea și încurajează deținerea 
criptomonedelor pe termen lung.

02 Tranzacționarea zilnică a token-ilor e descurajată iar 
volatilitatea prețurilor este redusă.

03 Liquidity pool automat: în primul rând, smart contractul atrage 
token-ii de la vânzători și cumpărători deopotrivă și îi adaugă în 
liquidity pool, creând un nivel solid de preț. În al doilea rând, acest 
comision acționează ca un mecanism rezistent la arbitraj care asigură 
volumul Capra Noastră ca recompensă pentru cei ce dețin token-ul.

Cum se taxează tranzacțiile

CapraNoastră/Token este un token deflaționar care scade în 
aprovizionarea totală de fiecare dată când are loc un transfer. 
Mai precis, fiecare tranzacție (cumpărare, vânzare sau transfer între 2 
conturi) este taxată cu un comision de 10%, care este împărțit 
în 2 moduri:
• 5% sub forma de CapraNoastră/Token ($BERE) este redistribuit 

tuturor deținătorilor existenți.
• 5%, împărțit la rândul său în jumătate, astfel:
a.  2.5% este convertit prin smart contract în BNB și adăugat în 
liquidity pool,
b.  2.5% este asociat cu BNB și adăugat ca pereche de lichiditate pe 
Pancake Swap*.

Listarea token-ului Capra Noastră a fost efectuată folosind platforma 
Pancake Swap. Am ales Pancake Swap deoarece interacționezi cu 
un smart contract în care se găsește deja lichiditatea necesară 
procesului de schimb versus interacțiunea cu alți utilizatori, cum 
se întâmplă în Exchange-urile centralizate ce folosesc order book 
trading.

*Pancake Swap este un DEX (Decentralized Exchange) de tip AMM* (Automated Market Maker) 
construit pe infrastructură Binance Smartchain. 
 
**Un AMM este un algoritm care stabilește prețul dintre 2 asset-uri digitale, spre deosebire de 
exchange-urile centralizate, care funcționează pe bază de order book trading.
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Compatibilități

PancakeSwap poate fi folosit împreună cu numeroase portofele 
digitale (Wallets) cum sunt TrustWallet, TokenPocket, WalletConnect, 
MathWallet și MetaMask.

Deși MetaMask e un portofel ERC-20 (funcționează nativ pe 
infrastructura Ethereum) el poate stoca și asset-uri de tipul  BEP-20 
(specifice infrastructurii Binance Smart Chain) dacă este setat 
corespunzător.
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Declinare de responsabilitate: Informațiile din acest 
document pot fi modificate sau actualizate fără notificare și nu 
trebuie interpretate ca un angajament de niciun fel. Această versiune 
a cărții albe a fost lansată ca o schiță, cu scopul de a introduce 
ideea și de a primi feedback din partea comunității. Dacă aveți 
întrebări, comentarii sau recenzii, vă rugăm să ne anunțați și să ne 
trimiteți un e-mail.

Vă rugăm să rețineți că acest document nu constituie un prospect 
de niciun fel, nu este o solicitare de investiții sau o ofertă publică 
inițială sau o ofertă de acțiuni / acțiuni și nu se referă în niciun fel la 
o ofertă de valori mobiliare în orice jurisdicție. Orice astfel de ofertă 
sau solicitare va fi făcută numai prin intermediul unui memorandum 
de ofertă confidențial și în conformitate cu termenii tuturor valorilor 
mobiliare aplicabile și a altor legi.

Disclaimer: The information in this document is subject to 
change or update without notice and should not be construed as 
a commitment of any sort. This version of the whitepaper has been 
released as a draft, with the purpose of introducing the idea and to 
receive feedback form the community. If you have any questions, a 
comment or review please let us know and send us an email. 

Please note that this document does not constitute to be a 
prospectus of any sort, is not a solicitation for investment or an initial 
public offering or share/equity offering and does not pertain in any 
way to an offering of securities in any jurisdiction. Any such offer 
or solicitation will be made only by means of a confidential offering 
memorandum and in accordance with the terms of all applicable 
securities and other laws.


