Dansk virksomhed byder bankerne op til dans:
Kunder fra 70 lande på 5 måneder - Vil revolutionere
pengemarkedet med fremtidens digitale penge
En ny dansk virksomhed har i over et år arbejdet på en international online tjeneste, der gør fremtidens
digitale penge lettilgængelige på tværs af landegrænser, virksomheder og valuta-enheder. Ved at være
bindeled mellem forbrugere, såkaldte digitale valutaer og virksomheder, vil ExchangeMyCoins.com gøre
sit til at udfordre bankerne og give pengerevolutionen et dansk islæt. Og virksomheden har allerede
kunder fra mere end 70 lande.
Baggrund
I 2009 blev Bitcoin opfundet – en såkaldt crypto currency, der er et alternativ til nuværende valutaer som
danske kroner, euro, US dollars mm. Bitcoin er en 100% digital valuta og en teknologi, der er blevet lovprist
af Bill Gates, Eric Schmidt & Al Gore (Kilde 1). Crypto coins bliver af flere eksperter spået som fremtidens
betalingsmiddel og som en revolution af den måde, vi tænker penge og betalinger på.
Siden Bitcoins opfindelse, er der opfundet hundredevis af nye digitale valutaer, der sammen med Bitcoins
har en total værdi på mere end 25 milliarder kroner (Kilde 2). Samtidig er tusindvis af virksomheder
begyndt at modtage de digitale crypto coins, som betaling for deres varer og ydelser.

”Digitale valutaer er et nyt fænomen, men for mange er det stadig svært at komme i gang
med. Vi oplevede selv, at vi skulle igennem kringlede registreringer, hvor vi skulle sende vores
kørekort, pas og et utal af informationer til Rusland for at få lov til at købe vores første
Bitcoins. Derfor besluttede vi give kunderne langt nemmere adgang til digitale valutaer og
fjerne indgangsbarrieren til den nye digitale pengeverden”
Kasper Ebsen, CEO & medstifter af ExchangeMyCoins.com
ExchangeMyCoins.com vil bidrage til revolutionen
De digitale betalingsmuligheder åbner for en helt ny verden, som dog stadig er svær at overskue – især da
der i kølvandet på Bitcoins, er opfundet mere end 1000 nye digitale valutaer. Og netop overskuelighed og
tilgængelighed vil ExchangeMyCoins.com bidrage med.
ExchangeMyCoins.com er en dansk virksomhed, som fra dag ét har øje for det internationale marked.
ExchangeMyCoins.com’s mission er at gøre det langt nemmere, at veksle og betale med digitale valutaer
uanset hvilken valuta du som forbruger har. Kasper fortsætter:
”Banker, kortudbydere og betalingsvirksomheder sidder i dag tungt på penge- og
betalingsmarkedet. Derfor er crypto valutaer ikke kun et frisk pust. Vi ser det reelt som en
befrielse af forbrugerne og en liberalisering af betalinger. Hos ExhangeMyCoins.com vil vi

samle alle løse ender og gøre det muligt for forbrugerne og virksomheder at betale, veksle og
modtage penge i lige præcis den digitale valuta som de ønsker i. Nemt, hurtigt og sikkert. Og
vi har allerede kunder fra mere end 70 lande.”
For tusinde år siden byttede vi kvæg, perler og salt. Det var vores penge. Sidenhen opfandt vi
mønter og sedler, og her hundredevis af år senere, går vi stadig rundt med fysiske penge eller
betaler via vores fysiske kreditkort. Det gør crypto valuter op med. De er 100% digitale og
ændrer reelt set vores måde, at tænke penge på.
Crypto valutaer er fuldstændig uafhængige og decentrale, hvilket kommer forbrugeren til
gode i form af eksempelvis lynhurtige og gebyrfrie overførsler fra det ene verdenshjørne til
det andet. I dag er den samlede værdi af de 10 største crypto coins større end værdien af
aktieselskaber i Cypern, Fiji, Armenien, Georgien, Paraguay, & Malawi tilsammen. - Og vi kan
se at interessen er markant stigende fra alle verdenshjørner. Derfor er det også vores mission
at gøre dem tilgængelige for alle og enhver på en nem, hurtig og sikker måde.”
Facts


Af de hundredevis af digitale valuter er Bitcoins i dag den største og mest udbredte. Herefter følger
Ripple, Litecoin, Dash og Stellar. Se alle her http://coinmarketcap.com/all/views/all/



Efter 5 måneder i luften har ExchangeMyCoins.com serviceret forbrugere fra mere end 70 lande og
hjulpet dem med vekslinger og betalinger på tværs af alverdens digitale valutaer.



Top 5 lande, kunder: 13% af vores kunder kommer fra USA, 6,5% fra Frankrig, 6,5% fra Tjekkiet, 5 %
fra Grækenland og 4% fra Marocco. Resten er spredt ud på mere end 65 andre lande.



ExchangeMyCoins håndterer pt. vekslinger og betalinger fra 8 af de mest populære digitale valuter.



ExchangeMyCoins danner ikke kun bro mellem de forskellige digitale valutaer, men også til
traditionelle penge via integration med PayPal. Dermed kan forbrugerne veksle deres digitale
penge til eksempelvis danske kroner.



ExchangeMyCoins.com har fire nøgleværdier: Ingen gebyrer, ingen registrering, total anonymitet og
øjeblikkelige betalinger/vekslinger.



Læs mere om stifterne bag virksomheden: https://www.exchangemycoins.com/about



Microsoft founder Bill Gates og Googles bestyrelsesformand Eric Schmidt har begge kaldt Bitcoins
for “a technological tour de force”



Crypto coins gør det muligt at undgå fraud med betalingskort, som i dag koster retailers
hundredevis af millioner af dollars hvert år:
http://solutions.lexisnexis.com/forms/EM10Retail2010TCFWebinarFall42302

Kilder
Kilde 1:
http://www.forbes.com/sites/michaelbobelian/2015/01/20/bitcoins-leading-advocacy-group-changesdirection/
http://jyllands-posten.dk/livsstil/digitalt/ECE7220796/Revolution+i+bitcoins/

Kilde 2:
http://coinmarketcap.com/all/views/all/

Kontakt
Brug nedestående kontaktinformationer for at kontakte ExhangeMyCoins.com direkte:




Web: https://www.exchangemycoins.com
Blog: www.exchangemycoins.com/blog/
E-mail: press@exchangemycoins.com
Telefon: +45 53 80 80 43

Om ExchangeMyCoins.com
ExchangeMyCoins.com blev stiftet i 2014 af tre danske internet-eksperter, som tilsammen har mere end 36
års erfaring med digital forretningsudvikling, e-handel og online teknologier.
Som den første tjeneste af sin slags i verden, er ExchangeMyCoins.com en del af digitaliseringen og hermed
revolutionen af pengemarkedet som vi kender det i dag. Crypto coins er anset som den største digitale
opfindelse siden internettet og der er ved at blive opbygget et helt nyt økosystem omkring de digitale
valutaer. Men i det økosystem går langt de fleste virksomheder på kompromis på en eller anden måde og
det vil ExchangeMyCoins.com lave om på.
ExchangeMyCoins.com vil ændre måden verden tænker penge på og være bindeleddet mellem de mange
nye digitale valutaer, vores traditionelle valuter, virksomheder og forbrugerne, uden at gå på kompromis
med de digitale valutaers styrke: Sikkerhed, hastighed, anonymitet og uafhængighed af banker.
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