Tuyên ngôn crypto của Cryptaur
Hỡi kẻ trung gian, mi đã đến ngày tận số! Cuộc cách mạng phân cấp và tiếp thị phi tập trung
sẽ khiến cho mi không còn tồn tại được trong nền kinh tế của tương lai nữa! Trong nhiều thế
kỷ qua, kẻ trung gian đã lừa dối chúng ta, rằng ta không thể làm được gì thiếu chúng. Mi đã
thâu tóm thị trường và dửng dưng diễn tiết mục ảo thuật “bàn tay vô hình” của mình – lúc thì
bóp cổ nhà sản xuất, lúc thì thò tay móc túi người tiêu dùng.
Mi đã lan truyền sự ảnh hưởng của mình khắp nơi - trong hệ thống thương mại, ngân hàng,
trong các bộ ngành, trong lĩnh vực dịch vụ, văn hoá và thậm chí trong cả các mối quan hệ cá
nhân giữa con người với nhau. Từ nay ta nói với mi: "Stop!" Ta sẽ tóm bắt "bàn tay vô hình"
của mi và tống mi ra khỏi thị trường. Ta sẽ thoát khỏi mi, biến thị trường thành một hệ thống
sinh thái hiện đại, nơi mọi người có thể tự do trao đổi hàng hoá, dịch vụ, cũng như các ý
tưởng và cảm xúc một cách tự do và công bằng.
Ta muốn tuyên bố với mi, rằng ác mộng khủng khiếp nhất của mi đã hiện thực hóa – đã có một
thị trường mới, nơi không ai còn bị lệ thuộc vào mi nữa, điều đó có nghĩa là - không một ai
còn có ý định cống hiến vì sự trường tồn của mi nữa. Mi đã như những ký sinh trùng lợi dụng
sự thiếu hiểu biết của con người. Và việc làm mu muội đầu óc con người – đã chính là mục
tiêu chính của mi. Với một bên mi nói, rằng hàng hoá của họ là rác rưởi, để rồi mua được
chúng với giá rẻ. Với bên khác, mi lại khen ngợi chính món hàng đó và bán với mức giá đắt
gấp ba lần. Đó là "công việc kinh doanh" của mi, đến nay nó đã chấm dứt.
Thưa các nhà sản xuất! Với chúng tôi, bạn sẽ không còn phải đối mặt với những đòi hỏi và
điều kiện bất hợp lý được hợp pháp hóa từ phía trung gian, cho dù đó là một chủ hàng vô đạo
đức hay một quan chức tham ô. Nếu bạn là một doanh nhân trung thực, đã tự nghĩ ra và làm
được điều gì đó tốt và thực sự hữu ích cho người khác, thì bây giờ bạn có thể đề xuất trực
tiếp với người tiêu dùng và kiếm được lợi nhuận hợp lý và công bằng của bạn. Với chúng tôi
thành công của bạn chỉ phụ thuộc vào nỗ lực thực sự và uy tín của bạn.
Đối với người tiêu dùng! Bạn sẽ không phải chịu chi phí quảng cáo hàng hóa, mà có chất
lượng và giá cả thực tế rất đáng nghi ngờ. Bạn không còn phải nuôi một dãy các kẻ trung gian
– ký sinh trùng tham lam, đứng xếp hàng thu tiền giữa nhà sản xuất với bạn nữa. Bây giờ bạn
có thể mua đúng thứ bạn cần, và mua với giá tốt nhất, từ người bán thực sự đáng tin cậy.
Hơn nữa, sau khi mua hàng chất lượng cao với giá tốt cho mình, bạn còn có thể đem lại lợi
ích cho người khác bằng cách chia sẻ với họ về kinh nghiệm tiêu dùng cá nhân của mình và
nhận được phần thưởng xứng đáng.
Ta hãy nghĩ xem, người tiêu dùng đã thanh toán 4 đô la cho một món hàng. Trong đó, 3 đô la
kẻ trung gian sẽ bỏ túi. Nhà sản xuất chỉ nhận được 1 đô la. Trong mô hình kinh tế mới
Cryptaur, giá của mặt hàng này là 2 đô la. Tất cả chúng sẽ về tay nhà sản xuất. Vì đã có được
nhiều lợi nhuận hơn từ việc bán hàng, nên nhà sản xuất sẽ có thể làm cho hàng hoá của mình
tốt hơn. Kết quả là, nhà sản xuất sẽ nhận được nhiều hơn gấp đôi, và người mua sẽ phải trả ít
hơn gấp 2 lần, nghĩa là, trong Cryptaur tiền của tất cả những người tham gia sẽ làm việc hiệu
quả hơn gấp bội. Với hệ thống của chúng tôi, mọi người đều có lợi trừ kẻ trung gian, đã bị
đánh bại.
Kẻ trung gian, mi là người thừa ở đây! Người tiêu dùng chính là lực lượng quyết định tất cả!

