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1. Projeye Genel Bakış
1.1 Arka plan
DeFi ve NFT'nin hype tarafından takip edilen birçok kişi, 2021 yılının Metaverse çağının doğuşunu gördüğü
konusunda hemfikir. Tanımı değişir, ancak Outlier Ventures CEO'su Jamie Burke'ün nasıl ifade ettiğini
seviyoruz - "Metaverse, donanım ve yazılımdaki yeniliklerin bir kombinasyonunu içeren, fiziksel ve sanal
dünyalar arasında bir arayüz katmanı olarak anlaşılabilir ancak en önemlisi, fiat finansal sistemine paralel
bir ekonomik sistem."1
Terim 20 yıldır var olsa da, Metaverse, teknoloji devi Facebook'un Ekim 2021'de yeniden markalaşması
sayesinde kesinlikle ana akım medyanın spot ışığına girdi. MetaDojo , bu haberden önce 2021'in 3.
çeyreğinde kavramsallaştırıldı. Projemiz, metaverse arazileri açmak veya web sitelerine veya sosyal
medyaya gömülmek üzere konuşlandırılmaya hazır NFT binaları sağlamayı amaçlamaktadır.

1.2 Misyonumuz
İnternet ekonomisinin ve sosyal etkileşimlerin Web 2.0'dan Web 3.0'a dönüşümüne katkıda bulunmak.

1.3 Vizyonumuz
●
●
●

Ölçeklenebilir metaverse arazi geliştirme için uygun fiyatlı ve kullanıma hazır çözümler sağlamak.
Metaverse toprak sahiplerini MetaFi kullanım araçlarıyla güçlendirmek.
Bireylere, işletmelere ve kuruluşlara web sitesi ile entegre edilebilir 3D sanal
dünyalar sunarak Web 3.0'ın kitlesel olarak benimsenmesine yardımcı olmak.

1.4 Ekibimiz
Çekirdek ekibimiz, güzel ve son derece yenilikçi bir ülke olan Yeni Zelanda'da bulunmaktadır. Ekibimizin
her bir üyesi, Web 3.0 hareketine gerçek bir inanan ve projeye uzun vadeli bir bağlılığa sahiptir. Ocak
2022 itibariyle 8 ekip üyesi bulunmaktadır. Aslen 5 ülkeliyiz ve aramızda 10 farklı dil konuşuyoruz.

1

"MetaFi: Metaverse için DeFi" tezi, Outlier Ventures,
https://outlierventures.io/wp-content/uploads/2021/12/OV_MetaFi_Thesis_V1B.pdf

Sürüm 1.3 - sayfa 2

Yankı Guo
Kurucu Ortak & CEO

Allan Liang

Metaverse’in getirdiği sosyal
etki hakkında, özellikle yaratıcı
ekonomide ve servetin yeniden
dağıtımında tutkulu.

Kurucu Ortak & CTO Game

Zhang Ne zaman
Kurucu Ortak ve
CTO Blockchain
Metaverse kütle evlat edinme
konusunda tutkulu.

Metaverse’in getirdiği sosyal olasılıklara
takıntılı.

Ida Wahap
Topluluk ve Ortaklık Yöneticisi
Balık tutmayı, Lego ve çevrimiçi oyunlar
oynmayı severr. Zihinsel sağlık
bilincinin güçlü bir savunucusu.

Zac Wang
Meng Gong

Kıdemli Yazılım Geliştirici

Sanat Yönetmeni

Çalışma yapısına dikkat etmesine
yardımcı olan ayrıntılar için keskin bir
göze sahiptir. Ayrıca küçük bir
organik sebze bahçesinin gururlu bir
sahibi .

Kavramsallaştırma ve mekansal
tasarım yoluyla büyük resmin
yanı sıra daha ince ayrıntıları
düşünmeyi seven mekansal bir
düşünür.

Derin Chahal
Kıdemli Oyun Sanatçısı

Steven Jurriaans ·
Oyun Sanatçısı

Tutkusu, birçok simülasyon
çalışması türüyle yüksek
çözünürlüklü, foto-gerçekçi
varlıklar geliştirmektedir.

Gerçek unutulmaz deneyimler inşa
etmek için hayal kurdurur.

Hannah Do Kalite

YJ Lu

Güvence Müdürü
Ürün teslimatının kalitesi
konusunda tutkulu ve boş
zamanlarında kano yapmayı
seviyor.

UX/UI Tasarımcısı
Sanatından gerçek karakterler
yaratmak için ilham alır, beş
parmağında beş marifet.

Sürüm 1.3 - sayfa 3

2. Sorunlar & Çözümler
Grayscale, 2021'in sonlarında yayınlanan "The Metaverse" başlıklı araştırma makalesinde, Metaverse'i
"herhangi bir yerde bulunan insanların dijital ve fiziksel dünyaları kapsayan kalıcı, kullanıcıya ait, internet
ekonomisi oluşturmak için gerçek zamanlı olarak sosyalleşebilecekleri birbirine bağlı, deneyimsel, 3D
sanaldünyalar kümesi" olarak tanımlıyor. 2 Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Web 3.0’ın sahip olduğu heyecan
verici ve sınırsız geleceğin öncesinde bir dizi metaverse protokolü birleşti. Bununla birlikte, bu ilk
kaşiflerin sergilediği çözümlerde aşağıdaki boşlukları belirledik.

2.1 Sanal Ekonomi
Hemen hemen tüm metaverse projeleri, sanal ekonomi modellerini arazi mülkiyetine odaklamıştır.
Sandbox'taki bir arsa, Kasım 2021'de 4,3 milyon ABD doları gibi rekor bir yüksek fiyata satıldı ve
Graysacle'nin metaverse'deki gayrimenkulün yıllık gelirde 1 trilyon dolara ulaşacağı tahminine inanmak
o kadar da zor değil.
Öte yandan, ilk pazar araştırmamız, ana akım sanal gayrimenkul sahiplerinin arazileri için net kalkınma
planlarından ve seçeneklerinden yoksun olduğunu göstermektedir . Republic Realm'in sahip olduğu gibi
profesyonel dijital arazi geliştiricilerinin sahip olduğu kaynaklara sahip değiller ve ünlülerin, kanaat
önderlerinin ve daha büyük şirketlerin sahip olduğu garantili trafiğe sahip değiller. Çıplak arazi parsellerini
canlırant, müreffeh ve fantastik 3D dünyalara dönüştürmek zaman, finansal yatırım ve belirli bir uzmanlık
gerektirir (örneğin, animasyon tasarımı ve oyun geliştirme). Ayrıca, rekabetçi kalabilmek için sürekli
desteğe ve sürekli yükseltmelere ihtiyaçları vardır.
MetaDojo , metaverse arazi sahiplerinin sanal gayrimenkullerinden para kazanmalarına, dijital varlıkların
değerini artırmalarına ve ait oldukları toplulukları güçlendirmelerine yardımcı olmak için Dojo Ekonomisi
(3.1 dojoların alt bölüme bakınız) ile donatılmış, amaca yönelik inşa edilmiş 3D alanlar sunmayı
amaçlamaktadır.

2.2 Toplumsallaştırma
Metaverse'in temel özelliklerinden biri olmasına rağmen, sosyalleşme bugüne kadarki çoğu
metaverse ağının kalesi değildir. Önde gelen metaverse dünyası Decentraland'ı örnek alarak, 100'den
fazla
katılımcıyla etkinliklere ev sahipliği yapmanın zor olduğu kanıtlandı.
Dojolarımızın metaverse’de sosyalleşme için mükemmel bir yer sağladığına inanıyoruz çünkü aynı sanal
alanda bulunan ziyaretçiler doğal olarak ortak şeyleri paylaşıyorlar, örneğin Dojo sahibinin tanıdıkları,
aynı ünlünün takipçileri, işletmenin müşterileri, aynı topluluğun üyeleri, vb.
Bu nedenle, MetaDojo ekibi sosyalleşmeyi ve sanal arkadaşlığı kolaylaştırmaya yardımcı olacak
araçlar geliştirmeye çalışmaktadır.
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2"The

Metaverse" raporu, Grayscale Investments, https://grayscale.com/learn/the-metaverse/
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2.3 Web 2.0 ve Web 3.0 Arasındaki Boşluklar
Mark Zuckerberg'in toplumu şekillendirmede metaverse'in geleceğine olan inancını takiben,
perakendecilik ve spor kulüpleri gibi ana akım iş sektörleri, Web 3.0'ın varlığını geleceğe hazır hale
getirmenin yenilikçi yollarını aramaya başladı. Ne yazık ki, metaverse arazi edinimi söz konusu
olduğunda gereken maliyetler ve ilgili blockchain bilgisi engelleyici olabilir. Bazı bölgelerde, blok
zincirindeki dijital malların mülkiyeti yasal olarak tanınmaz ve tam olarak korunmaz.
İşletmelerin bulut tabanlı ve dijitalleşmek için dönüşmelerinin kaç yıl sürdüğü göz önüne alındığında, çok
az kişi Web 3.0 benimseme eğrisinin uzun kuyruklu olacağını savunacak. İşletmelerin yönetmesi gereken
en büyük zorluklardan biri, Z kuşağı atlamaya hazır olsa da, eski müşterilerinin çoğunun bir süre kripto
para birimlerine karşı cahil ve hatta şüpheci kalması olabilir .
Metaverse'in kitlesel olarak benimsenmesini hızlandırmak için ekibimiz, yepyeni bir dünyayı web siteleri
ve çevrimiçi mağazalar gibi daha tanıdık Web 2.0 platformlarıyla birleştiren geçici bir çözüme sahip
olmanın önemini kabul ediyor. Örneğin, kripto olmayan müşteriler, 3 boyutlu animasyon, avatarlar ve
sosyal etkileşimler gibi metaverse'in cazip unsurlarını tadabilir, ancak ödeme yapmaya gelince Web 2.0
e-Ticaret platformuna yeniden yönlendirilebilirler.
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3. Ekosistem
Topluluk Hazinesi dışında, MetaDojo ekosisteminde Dojo Sahipleri, Ninjalar ve Yaratıcılar olmak üzere üç
grup vardır. Bu grupların her birine girmeden önce, Dojolarımızdan neler beklenebileceğiyle başlayalım.

3.1 Dojolar
Dojolar MetaDojo ekosisteminde merkezi bir yere sahiptir. 'Dojo', şekillerine ve formlarına rağmen
sanal binaları tanımlamak için kullandığımız bir terimdir. Yüzen bir gökdelen, uzay gemisi şeklinde bir
sanat galerisi veya gezegen şeklinde bir gece kulübü olabilir! Ekibimiz, farklı işlevsel, kültürel ve estetik
gereksinimleri olan kullanıcıları tatmin etmek için bunları çeşitli koleksiyonlarda geliştirecektir.
Dojolar, NFT şeklinde inşa edilmiş 3 boyutlu tesislerdir ve ERC-721 standartlarıyla uyumludur, bu nedenle
MetaDojo ekosistemi dışındaki platformlarda eşler arası olarak saklanabilir ve satılabilir. İşlevsel iç ve dış
mekana sahip sanal bir alan sağlamanın yanı sıra, Dojolarımız Oyna ve Kazan (P2E), Oyna ve Öğren (P2L)
ve sosyalleşmeyi kolaylaştıran yerleşik mekanizmalarla birlikte gelir. Bunlar sayesinde Dojo sahipleri ve
ziyaretçileri metaverse’e yaptıkları yatırımdan faydalanabilir ve bunlardan para kazanabilir.
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finansal, zaman veya enerji. Bu ekonomik faaliyetleri "Dojo İçi Ekonomi" olarak nitelendirdik, gelişme
geliştikçe daha fazla ayrıntı ortaya çıkacak.

3.2 Dojo Sahipleri
Dojolar, erişilebilir ve uygun fiyatlı olmaya sadık kalmak için sabit USD fiyatlarına sahip olacak. Bununla
birlikte, bir Dojo satın almak, alıcıların belirteç satışımız veya merkezi olmayan değişim platformlarımız
aracılığıyla edinebilecekleri yardımcı program jetonumuz olan $DJT cinsinden bir ödeme gerektirir (alt
bölüm 4.1 Yardımcı Program Jetonuna bakın). Bir Dojo'nun satış fiyatı, büyüklüğü, karmaşıklığı ve ait
olduğu koleksiyon gibi birkaç faktör tarafından belirlenir.
Alıcılar ayrıca yeniden satılan Dojolar için ikincil pazara da bakabilirler. Dojo sahipliği, Dojo NFT'nin
mülkiyeti platformdan sahibine veya mevcut sahibinden yeni sahibine aktarıldığında gerçekleşir. Dojo
sahipliği devredildikten sonra, sahibi Dojolarını aşağıdaki yollarla kişiselleştirebilir.
● Kontrol paneli ve platform tarafından sağlanan işlevler aracılığıyla yapılandırma.
● NFT'ler, resimler, videolar ve 3D modeller yükleme.
● Marketten satın alınan aksesuarları görüntüleme (3.4 İçerik Üreticiler alt bölümüne bakın).
Kullanıcılar, bunları metaverse arazilerine yerleştirmenin yanı sıra, satın aldıkları Dojo'ları web siteleri
gibi Web 2.0 platformlarına da entegre edebilecekler. Bunun boşluğu kapatmaya ve özellikle küçük
işletmeler için bazı blokları temizlemeye yardımcı olacağına inanıyoruz, böylece metaverse'in
faydalarına onlar tarafından da erişilebilir ve bunlardan yararlanılabilir.
Dojoların bazı kullanım örnekleri:
● NFT görüntüleme ve ticaret için galeriler
● Görüntüler, videolar ve 3D modellere göre ürün/hizmet gösterileriyle sanal varlıklar
dojoda görüntüleniyor
● Mevcut e-ticaret platformlarına uzantı
Sürüm 1.3 - sayfa 8

●
●
●
●

Yerleşik P2E mekanizmalarıyla mevcut pazarlama kampanyalarına genişletme
Yerleşik P2L mekanizmalarıyla çevrimiçi eğitim
Sanal ekip toplantıları, konferanslar ve etkinlikler
Yakın arkadaşlar ve alt kültürel gruplar için sanal kişiselleştirilmiş hangout alanı

3.3 Ninjalar
Dojolar doğrultusunda, oyunculara 'Ninjalar' terimini verdik. GameFi odaklı platformların çoğundan farklı
olarak, MetaDojo ekosistemindeki Ninjalar, Dojo ziyaretçileri, topluluk üyeleri ve oyuncuları olabilir. Onlar
Dojoların ve oyun yönlerinin birincil kullanıcılarıdır
Oyun içi deneyime bazı örnekler şunlardır:
● Oyna ve Kazan (P2E): Dojo içi oyunlar oynayarak ve/veya görevleri tamamlayarak
Ninjalar gaming jetonları ile ödüllendirilecektir (alt bölüm 4.5 Oyun İçi Para Birimi'ne
bakınız).
● Öğren ve Kazan (P2L): Ödül kazanmanın ve bir Dojo'da geçirilen zamandan para kazanmanın
yanı sıra, Ninjalar bir Dojo'da görüntülenen fotoğraflar, videolar, NFT'ler ve bilgiler aracılığıyla
sürükleyici bir öğrenme gerçekleştirmeyi seçebilir.
● Sosyalleşme: Aynı anda aynı Dojoda olmak mı? Avatar etkileşimi, sesli sohbet ve takım oyunu
oynama yoluyla sosyalleşmenin doğal olarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz.

3.4 Yaratıcı
İçerik oluşturucular, değerli becerilerini ve deneyimlerini ekosisteme profesyonel hizmetlerini ve / veya
NFT'lerini piyasaya sürme şeklinde getirerek MetaDojo ekosistemine önemli katkıda bulunurlar. Dojo
sahipleri ve Ninjalar, kendi oyun içi deneyimlerini geliştirmek (örneğin bir tasarımcı Avatarı satın almak),
Dojo ziyaretçilerinin oyun içi deneyimini veya onlardan üretilen değeri geliştirmek için onlardan alışveriş
yaparlar (örneğin, ürün A/B testini daha eğlenceli hale getirmeye yardımcı olmak için bir mini oyun
kurmak; bir sonraki ürün sürümünü planlamak için sanal bir etkinlik uzmanıyla etkileşimde bulunmak),
veya Dojolarının değerini arttırmak için (örneğin, Dojo'na daha sade hissettirmek için bir evcil hayvan
eklemek). Ayrıca, Yaratıcıların, metaverse'de finansal kazançlar, tanınma ve kariyer gelişimi gördükleri
için metaverse'in kitlesel olarak benimsenmesi söz konusu olduğunda önemli bir güç olacağına
inanıyoruz.
Outliner Ventures'ın Aralık 2021'de yayınlanan "MetaFi: Metaverse için DeFi" adlı tezinde anlattığı
vizyonu paylaşıyoruz: "... Metaverse'deki ekonomik faaliyetin, miras dünyasının değil, gelecek nesillerin
lehine nesiller arası servet transferini teşvik edeceğine inanıyoruz. Dijital yerliye, dijital yaratıcıya, dijital
işçiye, oyuncuya, müzisyenlere kapsayıcılık getirir. Geleneksel finansal sistem tarafından tanınmayan
dijital değere sahip bireylere kapsayıcılık getirecektir."3
3

"MetaFi: Metaverse için DeFi" tezi, Outlier Ventures,
https://outlierventures.io/wp-content/uploads/2021/12/OV_MetaFi_Thesis_V1B.pdf
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Ekosistemi hızlı bir şekilde başlatmak için, tasarımcılar, geliştiriciler, müzisyenler, pazarlamacılar ve
sanal etkinlik planlayıcıları gibi İçerik Oluşturucular, Dojo’larını MetaDojo'da kurmaları için
ödüllendirilecek. Dojo satın alımlarını sübvanse etmek için The Creator Foundation tokenlerini
kullanmayı planlıyoruz. Aynı zamanda, yeni katılan İçerik Üreticilere ekonomiye hemen katılmalarını
sağlayan ödenekler verilecek. Bu finansal teşvikler, ekosistem organik olarak istikrarlı bir İçerik
Oluşturucu akışı sağlayana kadar İçerik Üretici Ekonomisinin fayda değerini artırmaya yardımcı
olacaktır.
Finansal desteğe ek olarak, hazırladığımız bir diğer önyükleme stratejisi, küresel olarak tanınan eğitim
platformlarıyla ortaklık yoluyla dünyanın ilk Metaverse Kariyer Akademisi'ni başlatmaktır, daha fazla bilgi
için alt bölüm 7.3 Eğitim Ortakları'na bakın.
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4. Tokenomik
MetaDojo'nun token ekonomisi iki tokenin kullanımına dayanır - DJT ve NINT. Ekosistemle nasıl
etkileşime girdikleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

4.1 Yardımcı Program Jetonu
MetaDojo Jetonu ($DJT) MetaDojo ekosistemini yönetmek için kullanılır. Token Generation Event (TGE)
sırasında toplam 1 Milyar arz ile oluşturulacak. Platformun yardımcı program belirtecidir ve platformla
aşağıdaki şekillerde etkileşim kurmak için kullanılır:
● Yönetim
● Dojo satın alımları
● Dojo yükseltmeleri/genişletmeleri
Sürüm 1.3 - sayfa 11

●
●

Profosyonel hizmetlerinden faydalanması için bir içerik üreticiye ödeme yapmak
Pazar yeri komisyonlarının ödenmesi

4.2 Jeton Tahsisi
Aşağıdaki grafik, DJT belirteçlerinin tahsisini göstermektedir.
● DJT belirteçlerinin yarısı, halka açık satışlar, airdroplar, Creator Foundation ve diğer tanıtım
yöntemleri aracılığıyla halka dağıtılmak üzere belirlenmiştir.
● Özel destekçilere ve yatırımcılara %25 oranında tahsis edilmesi planlanıyor.
● Kurucu ekibe %20 oranında pay ayrılmıştır.
● Kalan% 5'i pazarlama, ortaklık ve topluluk büyümesi için ayrılmıştır .

Yardımcı Program Jetonu Tahsisi

4.3 Hak Ediş Programları
Projeye uzun vadeli vizyon ve bağlılık sağlamak için aşağıdaki hak ediş programları uygulanmaktadır.
● Kurucu Ekip - 18 aylık bir kilitleme süresi, ardından üç aylık taksitlerle 18 ay boyunca
doğrusal bir sürüm.
● Tohum turundan Özel Yatırımcılar - 6 aylık bir kilitleme süresi, ardından aylık taksitlerle 12 ay
boyunca doğrusal bir sürüm.
● Stratejik turdan Özel Yatırımcılar - tahsis edilecek ve kazanılacak.
● Ortaklar ve danışmanlar - tahsis edilecek ve kazanılacak.
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4.4 Staking ve Staking Ödülleri
Staking topluluk üyelerimizi Dojo bakımına, yükseltmesine ve uygun içerik gösterimine olan uzun vadeli
bağlılıklarından dolayı ödüllendirmenin bir yoludur. Jetonlarınızı stake kontrol panelinden kilitlediğinizde
NINT ödülleri kazanabileceksiniz. Yakın gelecekte, $DJT staking size oy hakkı ve Topluluk Hazinesi'nin
kullanımı üzerinde söz hakkı verecektir. Daha fazla bilgi için Bölüm 5 Yönetim bölümüne bakın.

4.5 Oyun İçi Para Birimi
NINT, MetaDojo Hazinesi tarafından günlük olarak basılır. Günlük arzı aşağıdaki parametreler
kullanılarak hesaplanır

(Toplam Dojos Seviyesi / NINT Dolaşımda) * Konsey Sabiti
NINT için bazı kullanım örnekleri şunlardır:
● Play2earn
● Staking ödülleri
● Platform ödülleri
● Uygulama içi satın alma işlemleri
● Dojo işletme maliyetleri
● IPFS özel yardımcı varlık barındırma ücretleri
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5. Yönetim
Metadojo, kademeli olarak topluluğa ait merkezi olmayan bir organizasyona dönüşmeyi amaçlamaktadır.

5.1 Teklif
Öneride bulunmak, önemli konuları halka açık izleyicilere verimli ve etkili bir şekilde sunmak için
gerekli bir süreçtir. Genel olarak, herkes bir öneri oluşturabilir,ancak en popüler teklifler halkın
dikkati ve oylaması için referandum olarak tanıtılacaktır. MetaDojo, oylama için tüm token
sahiplerinin dikkatini çekmek için elinden gelenin en iyisini yaparak tüm halk referandumlarını aktif
olarak destekleyecektir.

5.2 Grup
Dört ilgi alanı vardır, özellikle Demokrasi, Genel Konsey, Yaratıcı Konsey ve Teknik Komite.

Demokrasi
Herhangi bir DJT token sahibi, Demokrasi aracılığıyla bir teklif oluşturabilir.
Genel Konsey
Genel Konsey, ekosistem geliştirme, protokol uygulama ve düzenleme gibi konularla ilgilenmektedir.
Üyeleri, $DJT sahiplerinin aday oylama süreci ile seçilir.
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İçerik Üretici Konseyi
İçerik Üretici Konseyi, içerik üretici ekonomisi, NFT basım kuralları vb. İle ilgili konulardan sorumludur.
Üyeleri, $DJT sahiplerinin aday oylama süreci ile seçilir. Ancak, adayların MetaDojo Pazarında NFT
basmış ve satmış kullanıcılar olması gerekir.
Teknik Komite
Teknik Komite üyeleri Genel Konsey tarafından atanır, acil hata düzeltmelerinden ve kullanıma
sunulmasından sorumludurlar. Teknikle ilgili herhangi bir acil durum Teknik Komite aracılığıyla hızlı bir
şekilde takip edilecektir.

Sürüm 1.3 - sayfa 14

6. Benzersiz Değer Önerileri
6.1 Tüm açık metaverse ağları için kullanıma hazır
MetaDojo'nun birincil hedeflerinden biri, tüm açık metaverse protokolleriyle işbirliği yapmak, toprak
sahiplerine sanal gayrimenkullerinden para kazanarak, dijital varlıklarının değerini artırarak ve ait
oldukları toplulukları teşvik ederek MetaFi yolculuklarına hızlı bir şekilde başlamaları için ekonomik bir
yol sunmaktır.

6.2 Metaverse kitlesel kabulünü hızlandırmak için Web 2.0 entegrasyonu
Metaverse'i tüm bireylere, işletmelere ve kuruluşlara getirmek istiyoruz. Halihazırda bir web sitesi,
çevrimiçi mağaza veya sosyal medya hesabı şeklinde çevrimiçi bir varlığınız varsa, Dojolarımız, metaverse
arazi ile ilgili ön maliyetler ve teknik beceriler olmadan Web 3.0’ın yeni boyutunun keyfini çıkarmanıza
izin verir.

6.3 İçerik Oluşturucu Ekonomisi aracılığıyla iş fırsatları
Metaverse dijital yerel yaratıcılara aittir! Hayalimiz, topluluk üyelerinin sadece ziyaret etmekten zevk
almakla kalmayıp aynı zamanda ondan geçimlerini sağlayabilecekleri açık ve kapsayıcı bir ekosistemi
kolaylaştırmaktır, böylece metaverse'in gerçek sakinleri olurlar.
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7. Tohum Turu Yatırımı
MetaDojo 2022'nin başlarında tohum turu için başarılı bir şekilde 3 milyon ABD Doları topladı.
Destekçilerimiz arasında Asya, Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralasya'da 10'dan fazla ülkede çok yönlü
topluluk gruplarının yanı sıra en tanınmış risk sermayesi şirketlerinden bazıları bulunmaktadır.
Tohum yatırımcılarımızdan beklediğimiz destek, önde gelen metaverse projeleri, medya ve halkla
ilişkiler, Launchpad'lerle etkileşim, listeleme fırsatları, piyasa yapımı ve likidite, AMA oturumları, çeşitli
dillerde raporlar, videolar ve diğer topluluk oluşturma faaliyetleri ile ortaklık fırsatlarını içerir ve bunlarla
sınırlı değildir.
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Aşağıdaki grafik, başlangıç fonlarını nasıl iyi bir şekilde kullanmayı planladığımızı, projeye nasıl sorunsuz
ve önyüklemeli bir başlangıç yapmayı planladığımızı göstermektedir.

Fon Tahsisi (Birinci Yıl - 2022)
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8. İş Ortakları ve Danışmanlar
Tohum yatırımcılarımızın desteği ve tanınmasının yanı sıra, MetaDojo ekibi blockchain ve eğitim
ortaklarıyla projenin uzun vadeli başarısı için güvence altına aldığımız çok yönlü bir danışma kuruluyla
gurur duyuyor.

8.1 Metaverse ve Blockchain Ortakları - Bit.Country & Metaverse Network https://bit.country/

Senkronize vizyonumuzla birleşen MetaDojo, beta lansman ortağımız olarak dünyanın en hızlı
büyüyen metaverse ağlarından biri olan Bit.Country ile stratejik bir anlaşmaya vardı. Dojo
koleksiyonlarımızın ilk partisi Metaverse.Network blok zinciri tarafından desteklenecek.
Bit.Country & Metaverse Network, kullanıcı tarafından oluşturulan metaverse’ler, oyunlar ve dApp'ler için
bir platform ve blockchain ekosistemidir. Herkes kendi değiştirilebilir veya değiştirilemez belirteçleri,
zaman çizelgesi görünümü ve 3D sanal dünya görüşü ile kendi metaverse evrenini başlatabilir. Topluluk
sahipleri, etkileyiciler ve KOL'lar, kitlelerini büyütmek ve meşgul etmek için platformu ve protokolü
kullanabilir.
● Mayıs 2021'de Bit.Country, saygın risk sermayelerinden 4 milyon ABD doları tutarında
tohum turu sermaye artırımını tamamladı.
● Kasım 2021'de Bit.Country, rekor sayıda katılımcıdan 100 milyon ABD Doları değerinde KSM
ile 14. Kusama parachain slot açık artırmasını kazandı.
● Aralık 2021'de Bit.Country, topluluğun ilk benimseyenlerinden 36 milyon ABD doları topladı.
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8.2 Danışma Kurulu
Projeye en iyi niyetle ve tam bağlılıkla donatılmış olmasına rağmen, çekirdek ekip üyelerimizin yetenekleri
ve uzmanlık alanlarında sınırlı olduğunun farkındayız. Bu nedenle, ilk günden itibaren,bu heyecan verici ve
çoğu zaman bunaltıcı yolculuk boyunca bize yardımcı olacak ve bize rehberlik edecek çok yönlü bir
danışma kurulu oluşturmak ilk günden itibaren önemli bir görevdi. Aşağıdaki danışmanların aramıza
katılmasından onur duyuyoruz ve her zaman daha fazlasını arıyoruz!
Justin Pham
Bit.Country & Metaverse Network’te Kurucu Ortak ve CTO
Advisor – Blockchain

Shannon Christie
Bit.Country & Metaverse Network’te Kurucu Ortak ve CTO
Advisor – Game

Qinwen Wang
Polkadot Konsey Üyesi ve Outlier Ventures'ın Polkadot Ana Kamp Mentoru
Advisor - Web3 & Art

Profesör Justin Goldston
Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde Profesör, Georgetown Üniversitesi'nde
Misafir Profesör ve Lisansüstü Danışma Kurulu Üyesi
Advisor - Metaverse Research

Jenny Yang
Star Consulting'in kurucusu
Advisor – Marketing & Public Relations
Sürüm 1.3 - sayfa 19

Mario Nawfal ·
NFT Technologies'in CEO'su ("NFT" etiketi altında halka açılıyor), International
Blockchain Consulting'in kurucusu, WeAreGrowthHackers & International
Blockchain Legal and North Equities'in ortağı.
Advisor - Growth Hacking

8.3 Eğitim Ortakları
Eğitim,ana akım alımını hızlandırmanın en önemli yoludur. Stratejik ortaklıklar sayesinde MetaDojo, ilk
Metaverse Kariyer Akademisi’ni getirmek için yenilikçi Industry Connect, Thunder University ve Aimy
Limited ile güçlerini birleştirdi. Metaverse’de paralel bir profesyonel kariyer sağlamak için endüstri
uzmanlığının en iyilerini, etkileşimli öğrenme deneyimini ve tanınmış bir sertifika programını bir araya
getireceğiz.
Industry Connect
https://www.industryconnect.org/
Industry Connect, küresel bir teknoloji inkübatörü tarafından desteklenen yenilikçi bir yazılım eğitim
okuludur. Programın sonuna kadar katılımcıları işe hazır hale getirmeyi, hem katılımcıların ihtiyaçlarını
hem de daha geniş bir endüstri yetenek susuzluğunu karşılamayı amaçlıyorlar. 8 yılı aşkın süredir yüksek
hızlı büyüme gösteren katılımcıları, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, İrlanda, Kanada, Singapur ve Hong
Kong'daki 450'den fazla önde gelen BT şirketinde hayallerindeki işleri gerçekleştirdiler.
Thunder University
https://thunder.university/ adresini ziyaret edin.
Thunder University, Industry Connect'te kurulan Master-Apprentice modelinin kanıtlanmış başarısını bir
sonraki seviyeye taşıyor. Bu sadece bir bireyin kariyerini anında ödeme yapan bir rolle başlatmakla
kalmaz, aynı zamanda Çırakları Ustalar ve İşverenlerle ve aynı zamanda heyecan verici yeni fikirlere
yatırım yapmaya istekli Melek Yatırımcılarla birleştiren bir ekosistem kurar. Merkezi olmayan model,
gereksiz aracıları ortadan kaldıracak ve bireylerin büyümesini daha verimli bir şekilde teşvik edecektir.
Aimy Limited
https://www.aimyplus.com/
Aimy Limited, 5 ülkede 100.000'den fazla son kullanıcısı olan küresel bir SaaS sağlayıcısıdır. Eğitim hizmeti
sağlayıcılarına kayıt, rezervasyon, faturalama, ödeme, en üst düzey bilgi yönetimi, yerinde yönetim,
personel yönetimi ve iletişim ile ilgilenen tek elden bir yönetim aracı ile güç verir. Güçlü otomasyonları,
müşterilerini saatlerce süren manuel çalışmalardan kurtardı, kağıtsız olmalarına yardımcı oldu ve öğrenci
güvenliğini artırmak için araçlar sağladı.

Sürüm 1.3 - sayfa 20

9. Proje Yol Haritası
3. Çeyrek , 2021

Proje başlangıcı
Kusama Konseyi uyarı uygulamasının teslimi

4. çeyrek , 2021

Özel tohum turu

1. Çeyrek , 2022

Takım oluşturma
Ürün prototipleme

2. Çeyrek , 2022

Ürün geliştirme
Topluluk Oluşturma
Metaverse ortaklık kurma
Web 2.0 çözümleri için pilot vaka çalışmaları

3. Çeyrek , 2022

Web 2.0 çözümlerinin alfa lansmanı
Bit.Country’de Kaoslanders için hazır ilk dojo koleksiyonlarının tasarımı ve oluşumu
Büyükelçi programının başlatılması

4. Çeyrek , 2022

Halka açık token ön satışı
Web 2.0 çözümünün beta lansmanı
Özel stratejik bağış toplama turu
Bit.Country & Metavee Network’te beta lansmanı
Polkadot ekosistemi dışındaki metaverse ağlarıyla ortalıklar

1. Çeyrek , 2023

Borsa listelemesi
Diğer metaverse protokollerinde lansman
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a. Sosyal Medya Linkleri
İnternet Sitesi

https://metadojo.io/

Twitter

https://twitter.com/MetaDojo_IO

Telegram

https://t.me/MetaDojoOfficial

Discord

https://discord.gg/metadojo

Medium

https://medium.com/metadojo

YouTube

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

Instagram

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

LinkedIn

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

Github

https://github.com/meta-dojo/
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b. Yasal Uyarı
Bu teknik dokümanda açıklanan ürün ve hizmetlerin sunulması, ilgili her bir yargı bölgesinde gerekli
olduğunda, ilgili her bir devlet organından ve/veya otoritesinden gerekli her bir lisansın ve/veya onayın
alınmasına veya MetaDojo'nun, bu tür kuruluşların ilgili düzenlenmiş faaliyetleri yürütmeleri için ilgili her
bir yargı yetkisi altında gerekli lisanslara ve/veya onaylara sahip kuruluşlarla ortaklık kurmasına tabidir.
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