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1. Огляд проекту
1.1 Передумови
Після ажіотажу DeFi та NFT багато хто погоджується, що в 2021 році почнеться ера Метавсесвіту. Його
визначення різниться, але нам подобається те, як висловлюється генеральний директор Outlier
Ventures Джеймі Берк: «Метавсесвіт можна розуміти як рівень інтерфейсу між фізичним і
віртуальним світами, що містить поєднання інновацій у апаратному та програмному забезпеченні,
але, що найважливіше, паралельну економічну систему до фіатної фінансової системи».*
Хоча цей термін існує вже 20 років, Metaverse безперечно потрапив у центр уваги мейнстрімових
ЗМІ завдяки ребрендингу технологічного гіганта Facebook у жовтні 2021 року. MetaDojo було
розроблено в 3 кварталі 2021 року перед цією новиною. Наш проект спрямований на надання
приміщень NFT, готових до розгортання на відкритих землях метавсесвіту або для вбудовування у
веб-сайти чи соціальні мережі.

1.2 Наша місія
Сприяти трансформації інтернет-економіки та соціальних взаємодій від Web 2.0 до Web 3.0.

1.3 Наше бачення




Надання доступних і готових до використання рішень для масштабованої розробки землі в
метавсесвіті
Розширення можливостей землевласників метавсесвіту за допомогою інструментів
використання MetaFi.
Допомога в масовому впровадженні Web 3.0, пропонуючи окремим особам, компаніям і
організаціям тривимірні віртуальні світи, інтегровані на веб-сайті.

1.4 Наша команда
Наша основна команда базується в Новій Зеландії, прекрасній та надзвичайно інноваційній країні.
Кожен член нашої команди щиро вірить у рух Web 3.0 і має довгострокову відданість проекту.
Станом на січень 2022 року в команді 8 членів. Ми походимо з 5 країн і розмовляємо 10 різними
мовами.

*Дисертація «MetaFi: DeFi для метавсесвіту», Outlier Ventures,
https://outlierventures.io/wp-content/uploads/2021/12/OV_MetaFi_Thesis_V1B.pdf
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Ехо Го
Співзасновник і генеральний
директор
Захоплюється соціальним
впливом метавсесвіту,
особливо в сфері
економіки творців і
перерозподілу багатства.

Кай Чжан
Співзасновник і технічний
директор Блокчейн
Захоплюється масовим
впровадженням
метавсесвіту.

Мен Гун

Аллан Лян
Співзасновник і
технічний директор гри
Одержимий нескінченними
можливостями, які дає
Метавсесвіт.

Іда Вахап
Менеджер спільноти та
партнерства
Любить рибалити, грати в
Лего та онлайн-ігри. Рішучий
прихильник обізнаності про
психічне здоров’я.

Художній керівник

Зак Ван

Просторовий мислитель,
який любить споглядати
ширшу картину, а
також дрібні деталі за
допомогою
концептуалізації та
просторового дизайну.

Старший розробник ПЗ
Має гострий погляд на деталі,
що сприяє його уважності до
структури роботи. Також
гордий власник невеликого
органічного городу.

Андрій Степанов

Стівен Юрріанс

Старший розробник ПЗ

Художник гри

Творець віртуальних світів, який
любить думати і вирішувати
проблеми, особливо найбільш
складні.

Мріє створити справді
незабутні враження.

Ханна До

YJ Lu

Гарантія якості
Менеджер

Дизайнер UX/UI

Захоплюється якістю
доставки продуктів і
любить кататися на
байдарках у вільний час.

Надихає на створення
реальних персонажів із її
мистецтва та може
створити шторм.
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2. Проблеми та рішення
У своїй дослідницькій статті під назвою «Метавсесвіт» наприкінці 2021 року компанія Grayscale
описує Метавсесвіт як набір взаємопов’язаних, емпіричних, 3D-віртуальних світів, де люди, які
знаходяться де завгодно, можуть спілкуватися в режимі реального часу, щоб сформувати стійку, що
належить користувачеві інтернет-економіку, що охоплює цифровий та фізичний світи.2 Протягом
останніх кількох років низка протоколів метавсесвіту об’єдналася, створюючи захоплююче й
безмежне майбутнє Web 3.0. Тим не менш, ми виявили наступні прогалини в рішеннях,
продемонстрованих першими дослідниками.

2.1 Віртуальна економіка
Майже всі проекти метавсесвіту зосередили свою модель віртуальної економіки на власності на
землю. Земельна ділянка в Sandbox була продана за рекордно високу ціну в 4,3 мільйона доларів
США в листопаді 2021 року, тому не так вже й важко повірити в прогноз Graysacle про те, що річний
дохід від нерухомості в метавсесвіті досягне 1 трильйона доларів.
З іншого боку, наше початкове дослідження ринку вказує на те, що звичайні власники віртуальної
нерухомості не мають чітких планів розвитку та варіантів щодо своїх земель. Вони не володіють
ресурсами професійних цифрових забудовників, таких як Republic Realm, і не мають гарантованого
трафіку, яким користуються знаменитості, лідери громадської думки та великі корпорації.
Перетворення їхніх голих ділянок землі на яскраві, процвітаючі та фантастичні 3D-світи потребує
часу, фінансових вкладень і певного досвіду (наприклад, дизайн анімації та розробка ігор). Крім
того, щоб залишатися конкурентоспроможними, їм потрібна постійна підтримка та постійне
оновлення.
MetaDojo має на меті надати спеціально побудовані 3D-простори, оснащені In-Dojo Economy (див.
підрозділ 3.1 Dojos), щоб допомогти землевласникам метавсесвіту монетизувати свою віртуальну
нерухомість, підвищити вартість своїх цифрових активів і зміцнити спільноти, до яких вони
належать.

2.2 Соціалізація
Незважаючи на те, що соціалізація є однією з фундаментальних характеристик метавсесвіту, на
сьогоднішній день вона не являється сильною стороною більшості мереж метавсесвіту. Візьмемо як
приклад провідний світ метавсесвіту Decentraland, проведення заходів із понад 100 участниками
виявилося складним завданням.
Ми вважаємо, що наші Dojo є ідеальним місцем для спілкування в метавсесвіті, оскільки,
перебуваючи в одному віртуальному просторі, відвідувачі природним чином діляться спільними
речами, наприклад, знайомі власника Dojo, підписники тієї самої знаменитості, клієнти бізнесу,
учасники однієї спільноти, тощо.

2 Звіт «The Metaverse», Grayscale Investments,https://grayscale.com/learn/the-metaverse/
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Тому команда MetaDojo намагається розробити інструменти, які сприятимуть соціалізації та
віртуальній дружбі.

2.3 Прогалини між Web 2.0 і Web 3.0
Дотримуючись твердої віри Марка Цукерберга в майбутнє метавсесвіту у формуванні нашого
суспільства, основні бізнес-сектори, такі як роздрібна торгівля та спортивні клуби, почали шукати
інноваційні способи присутності в Web 3.0, щоб бути готовим до майбутнього. На жаль, витрати та
відповідні знання про блокчейн, необхідні для придбання землі в метавсесвіті, можуть бути
непомірно високими. У деяких територіях і регіонах право власності на цифрові товари в блокчейні
не є юридично визнаним і повністю не захищеним.
З огляду на те, скільки років знадобилося компаніям для перетворення на хмарну та цифрову
систему, мало хто сперечатиметься, що крива впровадження Web 3.0 буде довгостроковою. Одна з
найбільших проблем, з якою доведеться впоратися компаніям, полягала б у тому, що, хоча
покоління Z готове вскочити, більшість їхніх літніх клієнтів можуть залишатися неосвіченими або
навіть скептично налаштованими щодо криптовалют ще досить довго.
Щоб прискорити масове впровадження метавсесвіту, наша команда усвідомлює важливість
наявності тимчасового рішення, яке пов’язує абсолютно новий світ із більш звичними платформами
Web 2.0, такими як веб-сайти та онлайн-магазини. Наприклад, клієнти, які не використовують
криптовалюту, можуть спробувати привабливі елементи метавсесвіту, такі як 3-вимірна анімація,
аватари та соціальні взаємодії, але їх буде перенаправлено назад на платформу електронної
комерції Web 2.0, коли справа доходить до здійснення платежу.
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3. Екосистема
Крім скарбниці спільноти, є три компоненти екосистеми MetaDojo, а саме: власники Dojo, Ніндзя та
Творці. Перш ніж перейти до кожної з цих груп, давайте почнемо з того, чого можна очікувати від
наших Dojo.

3.1 Dojo
Dojo займають центральне місце в екосистемі MetaDojo. «Dojo» — це термін, який ми
використовуємо для опису віртуальних приміщень, незважаючи на їх форми та контури. Це може
бути плаваючий хмарочос, художня галерея у формі космічного корабля або нічний клуб у формі
планети! Наша команда створить їх у різних колекціях, щоб задовольнити користувачів із різними
функціональними, культурними та естетичними вимогами.
Dojo — це тривимірні приміщення, побудовані у формі NFT і сумісні зі стандартами ERC-721, тому їх
також можна зберігати та продавати від одного лиця другому на платформах за межами екосистеми
MetaDojo. На додаток до віртуального простору з функціональним інтер’єром і екстер’єром, наші
Dojo оснащені вбудованими механізмами, які сприяють Play-to-Earn (P2E), Play-to-Learn (P2L) і
соціалізації. Завдяки цьому як власники Dojo, так і відвідувачі можуть отримувати вигоду та
монетизувати свої інвестиції в метавсесвіт, будь то
Версія 1.4 - сторінка 6

фінанси, час або енергія. Ми назвали цю економічну діяльність «Економікою внутрішнього Dojo»,
більше деталей буде розкрито в міру розвитку.

3.2 Власники Dojo
У Dojo будуть фіксовані ціни в доларах США, щоб залишатися доступними та недорогими. Однак для
придбання Dojo потрібен платіж у $DJT, нашому токені утиліті (див. підрозділ 4.1 Корисність Токену
$DJT), який покупці можуть отримати через наші платформи продажу токенів або
децентралізованого обміну. Продажна ціна Dojo визначається кількома факторами, включаючи
його розмір, складність і колекцію, до якої він належить.
Покупці також можуть шукати на вторинному ринку Dojo, які перепродаються. Право власності на
Dojo виникає, коли право власності на Dojo NFT переходить від платформи до власника або від
існуючого власника до нового власника. Після того, як право власності на Dojo передано, власник
може персоналізувати свої Dojo наступними способами.
● Налаштування через панель керування та функції, які надає платформа.
●
●

Завантаження NFT, зображень, відео та 3D-моделей.
Відображення аксесуарів, придбаних на ринку (див. підрозділ 3.4 Творці).

Окрім розміщення їх на землях метавсесвіту, користувачі також зможуть інтегрувати придбані Dojo
до платформ Web 2.0, таких як веб-сайти. Ми вважаємо, що це допоможе подолати розрив і усуне
деякі блоки, особливо для невеликих компаній, щоб вони також могли отримати доступ до переваг
метавсесвіту та користуватися ними.
Деякі приклади варіантів використання Dojos:
● Галереї для показу та торгівлі NFT
● Віртуальна присутність із демонстрацією продуктів/послуг за допомогою зображень, відео
та 3D-моделей, що демонструються в Dojo
● Розширення для існуючих платформ електронної комерції
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●
●
●
●

Розширення існуючих маркетингових кампаній із вбудованими механізмами P2E
Онлайн-навчання з вбудованими механізмами P2L
Віртуальні командні зустрічі, конференції та заходи
Віртуальний персоналізований простір для спілкування близьких друзів і субкультурних
груп

3.3 Ніндзя
Відповідно до Dojo, ми дали гравцям термін «Ніндзя». На відміну від більшості платформ,
орієнтованих на GameFi, Ніндзя в екосистемі MetaDojo можуть бути відвідувачами Dojo, членами
спільноти та гравцями в ігри. Вони є основними користувачами Dojo та їхніх ігрових аспектів.
Деякі приклади досвіду в грі включають:
●

Play-to-Earn (P2E): граючи в ігри в Dojo та/або виконуючи місії, Ніндзя отримають
ігрові жетони (див. підрозділ 4.5 Ігрова валюта).
● Play-to-Learn (P2L): окрім отримання винагороди та монетизації часу, проведеного в Dojo,
ніндзя можуть проводити захоплююче навчання за допомогою фотографій, відео, NFT та
інформації, що відображається в Dojo.
●

Соціалізація: Перебувати в одному Dojo одночасно? Ми вважаємо, що соціалізація
відбуватиметься природним шляхом через спілкування з аватаром, голосовий чат і
командну гру.

3.4 Творці
Творці роблять значний внесок в екосистему MetaDojo, привносячи в екосистему свої цінні навички
та досвід у формі залучення своїх професійних послуг та/або NFT на ринок. Власники Dojo та Ніндзя
роблять у них покупки, щоб покращити свій власний ігровий досвід (наприклад, купівля
дизайнерського аватару), покращити ігровий досвід відвідувачів Dojo або отримати від них цінність
(наприклад, встановлення міні-гри). щоб допомогти зробити A/B-тестування продукту веселішим;
співпрацювати з експертом з віртуальних подій для планування наступного випуску продукту) або
підвищити цінність їхнього Dojo (наприклад, додати домашнього улюбленця до вашого Dojo, щоб
зробити його більш домашнім). Ми також віримо, що Творці будуть значною силою, коли мова
заходить про масове впровадження метавсесвіту, оскільки вони бачать у метавсесвіті фінансові
прибутки, визнання та кар’єрне зростання.
Ми поділяємо бачення, описане Outliner Ventures у своїй дисертації «MetaFi: DeFi для
Метавсесвіту», опублікованій у грудні 2021 року: «... ми віримо, що економічна діяльність у
Метавсесвіті сприятиме передачі багатства поколінням на користь майбутнім поколінням, а не
успадкованого світу. Це залучає цифрових вихідців, цифрових творчих людей, цифрових
працівників, гравців, музикантів. Це забезпечить залучення людей, які мають цифрову цінність, яка
не визнається традиційною фінансовою системою». 3

3 Дисертація «MetaFi:

DeFi для метавсесвіту», Outlier Ventures,

https://outlierventures.io/wp-content/uploads/2021/12/OV_MetaFi_Thesis_V1B.pdf
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Щоб запустити екосистему, такі творці, як дизайнери, розробники, музиканти, маркетологи та
організатори віртуальних подій, отримають винагороду за створення своїх Dojo в MetaDojo. Ми
плануємо використовувати токени від The Creator Foundation для субсидування їхніх покупок у
Додзь. У той же час, щойно приєднавшись Творці отримають надбавки, що дозволить їм негайно
брати участь в економіці. Ці фінансові стимули допоможуть підвищити корисність економіки
творців, поки екосистема органічно не приверне стабільний потік творців.
На додаток до фінансової підтримки, ще одна початкова стратегія, яку ми розробляємо, полягає в
тому, щоб започаткувати першу в світі Академію кар’єри Metaverse через партнерство з всесвітньо
визнаними освітніми платформами. Для отримання додаткової інформації зверніться до підрозділу
7.3 «Освітні партнери».
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4. Токеноміка
Економіка токенів MetaDojo базується на використанні двох токенів - DJT і NINT. Як вони
взаємодіють з екосистемою, показано на діаграмі нижче.

4.1 Застосування токену
Токен MetaDojo ($DJT) використовується для управління екосистемою MetaDojo. Він буде
згенерований під час події генерації токенів (TGE) із загальним запасом 1 мільярд. Це основний
токен платформи, який використовується для взаємодії з платформою такими способами:
● Управління
● Покупки Dojo
● Оновлення/розширення Dojo
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●
●

Оплата Творцю за надання його професійних послуг
Сплата комісійних на ринку

4.2 Розподіл токенів
Кругова діаграма ліворуч ілюструє розподіл токенів DJT.
●Половина токенів DJT призначена для розповсюдження через публічні продажі, airdrops,
Creator Foundation та інші рекламні методи серед широкої громадськості.
●25% планується виділити приватним спонсорам та інвесторам.
●20% виділяється команді засновників.
●Решта 5% зарезервовано для маркетингу, партнерства та розвитку спільноти.

Розподіл токенів DJT

4.3 Графіки передачі прав
Для забезпечення довгострокового бачення та відданості проекту введено наступні графіки
передачі прав.
● Команда засновників — 18-місячний період блокування, а потім лінійний випуск
протягом 18 місяців із щоквартальними платежами.
●

Приватні інвестори з початкового раунду – 6 місяців блокування, після чого
лінійний випуск протягом 12 місяців із щомісячними платежами.

●
●

Приватні інвестори зі стратегічного раунду – розподілення та з послідуючим вестінгом
Партнери та радники – розподілення та з послідуючим вестінгом. (уточнюється)
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4.4 Ставки та винагороди за ставки
Стейкінг — це спосіб винагородити членів нашої спільноти за їхню довгострокову відданість
обслуговуванню та модернізації Dojo, а також відображенню відповідного вмісту. Ви зможете
заробити нагороди NINT, коли заблокуєте свої токени через інформаційну панель ставок.
Найближчим часом стейкінг $DJT дасть вам право голосу та право голосу щодо використання
Скарбниці Спільноти. Для отримання додаткової інформації зверніться до Розділу 5 Управління.

4.5 Ігрова валюта
NINT карбується казначейством MetaDojo щодня. Його щоденна подача розраховується за
такими параметрами

(Загальний рівень Dojo/NINT в обігу) * Константа ради
Деякі приклади використання NINT включають:
●
●
●

Play2earn
Ставки винагороди
Винагороди платформи

●
●

Покупки в додатку
Технічні витрати Dojo
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5. Управління
Metadojo прагне поступово перетворитися на децентралізовану організацію, що належить громаді.

5.1 Пропозиції
Внесення пропозицій – це важливий процес, що дозволяє ефективно та дієво донести важливі
питання до публічної аудиторії. Загалом будь-хто може створити пропозицію, проте найбільш
популярні пропозиції будуть просуватися як референдуми для суспільної уваги та голосування.
MetaDojo активно просуватиме всі публічні референдуми, докладаючи всіх зусиль, щоб привернути
увагу всіх власників токенів для голосування.

5.2 Групи
Є чотири сфери інтересів, зокрема демократія, генеральна рада, рада творців і технічний
комітет.

Демократія
Будь-який власник токена DJT може створити пропозицію через Democracy.
Генеральна рада
Генеральна рада зацікавлена в таких питаннях, як розвиток екосистеми, впровадження та
коригування протоколів тощо. Її члени обираються шляхом голосування кандидатів власників
$DJT
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Рада творців
Рада творців відповідає за питання, пов’язані з економікою творців, правилами карбування NFT
тощо. Її члени обираються шляхом голосування кандидатів власників $DJT. Однак кандидати мають
бути користувачами, які карбували та продавали NFT на MetaDojo Маркетплейс.
Технічний комітет
Члени технічного комітету призначаються Генеральною радою, вони відповідають за термінові
виправлення помилок і розгортання. Будь-які надзвичайні ситуації, пов’язані з технічними
причинами, будуть швидко відслідковуватися через Технічний комітет.
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6. Унікальні

ціннісні пропозиції

6.1 Готовий до використання для всіх відкритих мереж метавсесвіту
Однією з головних цілей MetaDojo є співпраця з усіма відкритими протоколами метавсесвіту, щоб
дати своїм власникам землі економічний спосіб розпочати свою подорож MetaFi шляхом
монетизації своєї віртуальної нерухомості, збільшення вартості їхніх цифрових активів і зміцнення
спільнот, до яких вони належать.

6.2 Інтеграція Web 2.0 для прискорення масового впровадження метавсесвіту
Ми хочемо надати метавсесвіт усім людям, підприємствам і організаціям. Якщо у вас зараз є вебсайт, онлайн-магазин чи обліковий запис у соціальних мережах, наші Dojo дозволять вам
насолодитися новим виміром Web 3.0 без початкових витрат і технічних навичок, пов’язаних із
метавсесвітом.

6.3 Можливості працевлаштування через економіку творців
Метавсесвіт належить цифровим нативним творцям! Наша мрія полягає в тому, щоб створити
відкриту та інклюзивну екосистему, де члени спільноти не лише люблять відвідувати, але й можуть
цим заробляти на життя, щоб стати справжніми мешканцями метавсесвіту.
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7. Початковий раунд інвестицій
На початку 2022 року MetaDojo успішно зібрав 3 мільйони доларів США для свого початкового
раунду. Наші спонсори включають деякі з найвідоміших компаній венчурного капіталу, а також
добре об’єднані громадські групи в більш ніж 10 країнах Азії, Північної Америки, Європи та
Австралії.
Підтримка, яку ми очікуємо від наших початкових інвесторів, включає, але не обмежується,
можливостями партнерства з відомими проектами метавсесвіту, медіа та PR, залученням до
Launchpads, можливостями лістингу, створенням ринку та ліквідністю, сесіями AMA, звітами та
відео різними мовами та іншою діяльністю зі створення спільноти.
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Кругова діаграма нижче ілюструє, як ми плануємо добре використати початкові кошти та
забезпечити плавний і швидкий початок проекту.

Розподіл коштів (перший рік - 2022)
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8. Партнери та консультанти
Окрім підтримки та визнання наших початкових інвесторів, команда MetaDojo пишається своїми
блокчейн-партнерами та освітніми партнерами, а також всебічною консультативною радою, яку
ми забезпечили для дострокового успіху проекту.

8.1 Партнери Metaverse та Blockchain - мережа Bit.Country & Metaverse https://bit.country/

Об’єднані нашим синхронізованим баченням, MetaDojo досяг стратегічної угоди з однією з
найшвидше зростаючих у світі мереж метавсесвіту Bit.Country як нашим партнером по запуску
бета-версії. Наша перша партія колекцій Dojo буде підтримуватися блокчейном
Metaverse.Network.
Мережа Bit.Country & Metaverse — це платформа та екосистема блокчейну для створених
користувачами метавсесвітів, ігор і програм. Кожен може створити власний метавсесвіт із
власними взаємозамінними або незамінними токенами, переглядом часової шкали та 3Dпоглядом віртуального світу. Власники спільнот, впливові особи та KOL (Key Opinion
Leader/лідери думок) можуть використовувати платформу та протокол для розширення та
залучення своєї аудиторії.
● У травні 2021 року Bit.Country завершила початковий раунд залучення капіталу на 4
мільйони доларів США від авторитетних венчурних капіталів.
● У листопаді 2021 року Bit.Country виграв 14-й аукціон парачейн-слотів Kusama з KSM на
суму 100 мільйонів доларів США від рекордної кількості учасників.
● У грудні 2021 року Bit.Country зібрав 36 мільйонів доларів США від перших користувачів
спільноти.
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8.2 Консультативна рада
Ми усвідомлюємо, що, незважаючи на те, що наші члени основної команди мають найкращі
наміри та повністю віддані проекту, вони обмежені у своїх здібностях і сферах знань. Тому
важливою місією з першого дня було створити всебічну консультативну раду, яка б допомагала
нам і направляла нас у цій захоплюючій і часто надзвичайно важкій подорожі. Для нас велика
честь, що наступні консультанти приєдналися до нас, і ми завжди чекаємо нових!
Justin Pham
Співзасновник і технічний директор Bit.Country
& Metaverse Network
Радник - Blockchain

Shannon Christie
Співзасновник і технічний директор Bit.Country
& Metaverse Network
Радник - Гра

Qinwen Wang
Член ради Polkadot і наставник Outlier Ventures у базовому таборі
Polkadot
Радник - Web3 & Art

Професор Justin Goldston
Професор Університету штату Пенсільванія, запрошений професор і
член Консультативної ради аспірантів Джорджтаунського університету
Радник - Metaverse Research

Jenny Yang
Засновник Star Consulting
Радник -маркетинг і зв'язки з громадськістю
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8.3 Освітні партнери
Освіта є ключем до прискорення загального охоплення. Завдяки стратегічним партнерствам
MetaDojo об’єднав зусилля з новаторами Industry Connect, Thunder University і Aimy Limited, щоб
створити першу в історії Академію кар’єри Metaverse. Ми об’єднаємо найкращих із кращих у
галузевій експертизі, досвід інтерактивного навчання та визнану програму сертифікації, щоб
забезпечити паралельну професійну кар’єру в метавсесвіті.
Industry Connect
https://www.industryconnect.org/
Industry Connect — це інноваційна школа програмного забезпечення, яка підтримується
глобальним технологічним інкубатором. Вони прагнуть підготувати учасників до роботи до кінця
програми, задовольняючи як потреби учасників, так і ширшу потребу талантів у галузі. За 8 років
швидкого зростання їх учасники отримали роботу своєї мрії у понад 450 провідних ІТ-компаніях
в Австралії, Новій Зеландії, Великобританії, Ірландії, Канаді, Сінгапурі та Гонконзі.

Thunder University
https://thunder.university/
Університет Thunder виводить доведений успіх моделі Master-Apprentice, створеної в Industry
Connect, на новий рівень. Це не тільки дає поштовх кар’єрі людини з негайної оплачуваної
посади, але й створює екосистему, яка з’єднує учнів із магістрами та роботодавцями, а також
ангелів-інвесторів, які прагнуть інвестувати в нові захоплюючі ідеї. Децентралізована модель
усуне непотрібних посередників і ефективніше стимулюватиме зростання окремих осіб.
Aimy Limited
https://www.aimyplus.com/
Aimy Limited є глобальним постачальником SaaS з понад 100 000 кінцевими користувачами в 5
країнах. Це надає постачальникам освітніх послуг єдиний інструмент керування, який піклується
про реєстрацію, зарахування, бронювання, виставлення рахунків, оплату, управління
інформацією про студентів, керування на місці, управління персоналом та зв’язок. Їхня потужна
автоматизація заощадила їхнім клієнтам незліченну кількість годин ручної роботи, допомогла їм
перейти на безпаперову роботу та надала інструменти для підвищення безпеки студентів.
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9. Дорожня карта проекту
3 квартал 2021

Початок проекту
Доставка програми сповіщення Ради Кусама

4 квартал 2021

Приватний сід раунд

1 квартал 2022

Командоутворення
Створення прототипів продукції

2 квартал 2022

Розробка продукту
Створення ком’юніті
Побудова партнерства в метавсесвіті
Пілотні тематичні дослідження рішень Web 2.0

3 квартал 2022

Альфа запуск рішення Web 2.0
Проектування та створення перших колекцій Dojo для Kaoslanders у
Bit.Country
Запуск Амбасадорської програми

4 квартал 2022

Публічний попередній продаж токенів
Бета запуск рішення Web 2.0
Приватний стратегічний раунд збору коштів
Запуск бета-версії в Bit.Country & Metaverse Network
Встановлення партнерських відносин з мережами метавсесвіту за межами
екосистеми Polkadot

1 квартал 2023

Лістинг на біржах
Запуск на інших протоколах метавсесвіту
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10.Посилання на соціальні мережі

Веб-сайт

https://metadojo.io/

Твіттер

https://twitter.com/MetaDojo_IO

Телеграмм

https://t.me/MetaDojoOfficial

Діскорд

https://discord.gg/metadojo

Медіум

https://medium.com/metadojo

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCnHhHMSjmXOFltko0OjPEUQ

Інстаграм

https://www.instagram.com/metadojo.io/

Лінкедін

https://www.linkedin.com/company/meta-dojo

Гітхаб

https://github.com/meta-dojo/
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11. Юридичне застереження
Пропозиція продуктів і послуг, описаних у цьому технічному документі, підлягає, якщо це
необхідно в кожній відповідній юрисдикції, отриманню кожної необхідної ліцензії та/або
схвалення від кожного відповідного державного органу та/або влади або партнерства MetaDojo
з організаціями, які мають такі необхідні ліцензії та/або схвалення в кожній відповідній
юрисдикції для таких організацій для здійснення відповідної регульованої діяльності.
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