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1. Visão geral
1.1 História
Seguido da hype da DeFi e NFT, muitos concordam que 2021 foi o nascimento da era do Metaverso.
Sua definição varia mas gostamos de como o CEO da Outlier Ventures, Jamie Burke o define - “O
Metaverso pode ser entendido como uma camada de interface entre o mundo físico e virtual, composto
de combinações de invenções no hardware e software, e o mais importante, um sistema econômico
1
paralelo ao sistema financeiro fiduciário.”
Embora o termo já existia há 20 ano, o Metaverso ficou popular na mídia graças ao gigante da
tecnologia Facebook mudando de nome em Outubro de 2021. O conceito do MetaDojo foi criado no
terceiro trimestre de 2021 depois dessa notícia. Nosso projeto prioriza suprir instalações NFT prontas
para lands abertas no metaverso ou incluidas em sites or em redes sociais.

1.2 Nossa missão
Contribuir para a transformação da economia da internet e interações sociais da Web 2.0 para a Web
3.0.

1.3 Nossa visão
●
●
●

Prover soluções acessíveis e prontas para o desenvolvimento escalável do metaverso.
Capacitando proprietários de terras do metaverso com ferramentas de utilização do MetaFi.
Auxiliando na adoção em massa da Web 3.0, oferecendo mundos virtuais 3D integráveis em
sites para indivíduos, empresas e organizações.

1.4 Nosso Time
Nossa equipe principal está sediada na Nova Zelândia, uma nação bonita e altamente inovadora. Todos
e cada membro de nosso time acredita firmemente no movimento Web 3.0 e tem um compromisso de
longo prazo com o projeto. Há 8 membros no time a partir de Janeiro de 2022. Com membros de 5 países
e 10 línguas diferentes.
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“MetaFi: DeFi para o Metaverso” tese, Outlier Ventures, (Inglês)
https://outlierventures.io/wp-content/uploads/2021/12/OV_MetaFi_Thesis_V1B.pdf
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Echo Guo
Cofundadora & CEO
Apaixonada pelo impacto social
que o metaverso traz,
particularmente na economia
criadora e redistribuição
de riqueza.

Allan Liang
Cofundador & CTO Game
Obcecado com as infinitas
possibilidades que o metaverso traz.

Kai Zhang

Ida Wahap

Cofundador & CTO
Blockchain

Gerente de Comunidade
e Parceria

Apaixonado pela adoção em
massa do metaverso.

Adora pescar, jogar Legos e jogos
online. Um forte defensor da
conscientização sobre saúde mental

Meng Gong

Zac Wang

Diretora de arte

Desenvolvedor de software sênior

Um pensador espacial que
gosta de contemplar a imagem
maior, bem como detalhes
mais finos através de
conceituação e design espacial.

Tem um olho afiado para detalhes
que ajuda a sua atenção à sua
estrutura de trabalho. Também um
orgulhoso proprietário de uma
pequena horta orgânica.

Deep Chahal

Steven Jurriaans

Artista de jogos sênior

Artista do jogo

Sua paixão é desenvolver ativos
fotorrealistas de alta definição
com muitos tipos de
trabalho de simulação.

Sonha em construir experiências
verdadeiramente inesquecíveis.

Hannah Do

YJ Lu

Gerente de Garantia
de Qualidade
Apaixonada pela qualidade da
entrega dos produtos e adora
andar de caiaque nas horas vagas.

Designer de UX/UI
Inspira a criar personagens da
vida real a partir de sua arte e
pode criar uma tempestade.
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2. Problemas e Soluções
Em seu artigo de pesquisa do final de 2021 intitulado “The Metaverse”, Grayscale descreve o Metaverso
como “um conjunto de mundos virtuais 3D interconectados, experienciais, onde pessoas localizadas
em qualquer lugar podem socializar em tempo real para formar uma economia de internet persistente
de propriedade do usuário, abrangendo os mundos digital e físico.' 2 Ao longo dos últimos anos, uma
série de protocolos metaversos se fundiram, prenunciando o excitante e ilimitado futuro da Web 3.0.
No entanto, identificamos as seguintes lacunas nas soluções apresentadas pelos primeiros exploradores.

2.1 Economia Virtual
Quase todos os projetos do metaverso centraram seu modelo de economia virtual na propriedade da
terra. Um terreno na Sandbox foi vendido por um preço recorde de US$ 4,3 milhões em novembro de
2021, tornando a previsão da Graysacle de que o setor imobiliário no metaverso atingirá US$ 1 trilhão
em receita anual não tão difícil de acreditar.
Por outro lado, nossa pesquisa de mercado inicial indica que os principais proprietários de imóveis virtuais
não têm planos de desenvolvimento e opções claras para suas terras. Eles não possuem recursos
desenvolvedores de terrenos digitais profissionais, como o Republic Realm, nem têm o tráfego garantido
que celebridades, líderes de opinião e grandes corporações desfrutam. Transformar as terras vazias em
mundos 3D vibrantes e fantásticos leva tempo, investimento e experiência (como animações e
desenvolvimento de jogos). Além disso, para competir, precisam de suporte e atualizações constantes

MetaDojo visa entregar espaços 3D construídos propositadamente equipados com Econômia In-Dojo (consulte
a subseção 3.1 Dojos) para ajudar os proprietários de terras do metaverso a monetizar seus imóveis virtuais,
aumentar o valor de suas posses digitais e fortalecer as comunidades às quais pertencem.

2.2 Socialização
Apesar de ser uma das características fundamentais do metaverso, a socialização não é um reduto da
maioria das redes metaversos até hoje. Tomando o principal mundo metaverso Decentraland como
exemplo, organizar eventos com mais de 100 participantes provou ser um desafio.
Acreditamos que nossos Dojos fornecem o lugar perfeito para a socialização do metaverso porque estar
presente no mesmo espaço virtual, os visitantes naturalmente compartilham coisas em comum. Por exemplo,
conhecidos do proprietário do Dojo, seguidores da mesma celebridade, clientes do negócio, membros da
mesma comunidade, etc.
2

“The Metaverse” report, Grayscale Investments, https://grayscale.com/learn/the-metaverse/
Versão 1.3 - Página 4

Portanto, a equipe MetaDojo se esforça para desenvolver ferramentas para ajudar a facilitar a
socialização e amizades virtuais

2.3 Diferenças entre Web 2.0 & Web 3.0
Seguindo a firme crença de Mark Zuckerberg no futuro do metaverso na formação de nossa sociedade,
principais setores de negócios, como varejo e clubes esportivos começaram a buscar formas inovadoras de
ganhar presença na Web 3.0 para ser à prova de futuro. Infelizmente, os custos e informações relevantes da
blockchain necessários quando se trata de aquisição de terras no metaverso pode ser proibitivo. Em alguns
territórios e regiões, a propriedade de bens digitais no blockchain não é legalmente reconhecida e protegida.
Considerando quantos anos foram necessários para que as empresas se transformassem para serem baseadas
em nuvem e digitalizadas, poucos argumentarão que a curva de adoção da Web 3.0 será de cauda longa. Um
dos maiores desafios que as empresas precisarão gerenciar seria que, enquanto a Geração Z está pronta para
entrar, a maioria de seus clientes mais antigos pode permanecer ignorante ou céticos em relação às
criptomoedas por algum tempo.
Para acelerar a adoção em massa do metaverso, nossa equipe reconhece a importância de ter uma solução
provisória que liga um mundo totalmente novo com as plataformas Web 2.0 mais familiares como sites
e lojas online. Por exemplo, clientes não criptográficos podem provar os elementos atraentes do metaverso
como animação 3D, avatares e interações sociais, mas sendo redirecionado de volta para a plataforma
eCommerce Web 2.0 na hora de efetuar o pagamento.
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3. O Ecossistema
Além do Tesouro da Comunidade, existem três componentes para o ecossistema MetaDojo, como
proprietários de Dojo, Ninjas e Criadores. Antes de entrar em cada um desses grupos, vamos começar com
o que pode ser esperado de nossos Dojos.

3.1 Dojos
Dojos ocupam um lugar central no ecossistema MetaDojo. ‘Dojo’ é um termo que usamos para descrever
Instalações virtuais de qualquer formato. Pode ser um arranha-céu flutuante, uma galeria de arte em forma
de nave espacial, ou uma discoteca em forma de planeta! Nossa equipe irá desenvolvê-los em várias coleções
para satisfazer os usuários com diferentes requisitos funcionais, culturais e estéticos.
Dojos são instalações tridimensionais construídas na forma de NFT e são compatíveis com os padrões
ERC-721, portanto, também pode ser armazenado e vendido ponto a ponto em plataformas fora do
ecossistema MetaDojo. Além de proporcionar um espaço virtual com interior e exterior funcionais, nossos
Dojos vêm com mecanismos embutidos que facilitam o Play-to-Earn (P2E), Play-to-Learn (P2L) e a socialização.
Por meio deles, os donos do Dojo e visitantes podem se beneficiar e monetizar com seu investimento no
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metaverso, seja financeiro, tempo ou energia. Nós rotulamos essas atividades econômicas como
“Economia In-Dojo”, mais detalhes serão revelados à medida que o desenvolvimento se desenrola.

3.2 Proprietários de Dojos
Dojos terá preços fixos em dólares para permanecer fiel a ser acessível e acessível. Comprar um Dojo, no
entanto, requer um pagamento em $DJT, nosso token de utilidade (consulte a subseção 4.1 Token de
utilidade $DJT) que os compradores podem obter por meio de nossas plataformas de venda de token ou de
troca descentralizada. O preço de venda de um Dojo é determinado por alguns fatores, incluindo seu
tamanho, complexidade e a coleção a que pertence.
Os compradores também podem procurar no mercado secundário Dojos que estão sendo revendidos. A
propriedade do dojo ocorre quando a propriedade do Dojo NFT é transferida da plataforma para o proprietário,
ou do proprietário existente para o novo proprietário. Depois que a propriedade do Dojo é transferida, o
proprietário pode personalizar seus Dojos através das seguintes maneiras.
● Configuração através do painel de controle e funções fornecidas pela plataforma.
● Envio de NFTs, imagens, vídeos e modelos 3D.
● Exibição de acessórios adquiridos no mercado (consulte a subseção 3.4 Criadores).
Além de colocá-los em terrenos do metaverso, os usuários também poderão integrar Dojos que compraram
em plataformas Web 2.0 como sites. Acreditamos que isso ajudará a preencher a lacuna e limpar alguns
bloqueios especialmente para empresas menores, para que os benefícios do metaverso possam ser acessados
e desfrutados por usuários da Web 2.0 também.
Alguns exemplos de casos de uso dos Dojos:
● Galerias para exibição e negociação NFT
● Presença virtual com demonstrações de produtos/serviços por imagens, vídeos e modelos 3D
exibidos no Dojo
● Extensão para plataformas de comércio eletrônico existentes
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●
●
●
●

Extensão para campanhas de marketing existentes com mecanismos P2E integrados
Educação online com mecanismos P2L integrados
Reuniões de equipe virtual, conferências e eventos
Espaço de ponto de encontro virtual personalizado para amigos próximos e grupos subculturais

3.3 Ninjas
Em linha com os Dojos, demos o termo ‘Ninjas’ aos jogadores. Diferente da maioria das plataformas
GameFi, Ninjas no ecossistema MetaDojo podem ser visitantes do Dojo, membros da comunidade,
e jogadores de jogo. Eles são os principais usuários dos Dojos e seus aspectos de jogo.
Alguns exemplos de experiência no jogo incluem:
● Play-to-Earn (P2E): Ao jogar os jogos no dojo e/ou completar missões, os Ninjas serão
recompensados com fichas de jogo (consulte a subseção 4.5 Moeda do jogo).
● Play-to-Learn (P2L): Além de ganhar recompensas e monetizar o tempo gasto em um Dojo,
os Ninjas podem optar por conduzir o aprendizado imersivo por meio de fotos, vídeos, NFTs
e informações exibidas no Dojo.
● Socialização: Estar no mesmo Dojo ao mesmo tempo? Acreditamos que a socialização acontecerá
naturalmente através da interação de avatar, bate-papo por voz e jogo em equipe.

3.4 Criadores
Os criadores são contribuidores significativos para o ecossistema MetaDojo, trazendo suas valiosas
habilidades e experiências ao ecossistema na forma de alistar seus serviços profissionais e/ou NFTs no
mercado. Proprietários de Dojo e Ninjas fazem compras deles para aprimorar sua própria experiência no
jogo (por exemplo, comprar um avatar de designer), para melhorar a experiência no jogo ou o valor gerado
de seus visitantes (por exemplo, instalar um minijogo para ajudar a tornar o teste A/B do produto mais
divertido; envolver-se com um especialista em eventos virtuais para planejar o próximo lançamento do produto)
ou para aumentar o valor de seu Dojo (por exemplo, adicionar um animal de estimação ao seu Dojo para
torná-lo mais aconchegante). Também acreditamos que os Criadores serão uma força significativa quando se
trata de adoção em massa do metaverso, pois eles veem ganhos financeiros, reconhecimento e progressão de
carreira no metaverso.
Compartilhamos a visão como Outliner Ventures descrita em sua tese “MetaFi: DeFi for the Metaverse”
publicado em dezembro de 2021: “... acreditamos que a atividade econômica no Metaverso promoverá
transferência de riqueza geracional favorecendo as próximas gerações, não o mundo legado. Ele traz
inclusão ao nativo digital, ao criativo digital, ao trabalhador digital, ao jogador, aos músicos. Trará inclusão
3
aos indivíduos que possuem valor digital que não é reconhecido pelo sistema financeiro tradicional.”

3

“MetaFi: DeFi for the Metaverse” thesis, Outlier Ventures,
https://outlierventures.io/wp-content/uploads/2021/12/OV_MetaFi_Thesis_V1B.pdf
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Para impulsionar o ecossistema, criadores como designers, desenvolvedores, músicos, profissionais
de marketing e os planejadores de eventos virtuais serão recompensados por configurar seus Dojos no
MetaDojo. Planejamos usar tokens da The Creator Foundation para subsidiar suas compras no Dojo. Ao
mesmo tempo, Os Criadores recém-ingressados receberão subsídios, permitindo que eles participem da
economia imediatamente. Esses incentivos finanças ajudarão a inicializar o valor de utilidade da Economia
Criadora até que o ecossistema organicamente atrai um fluxo estável de Criadores.
Além do apoio financeiro, outra estratégia de bootstrap que temos em mente é para iniciar o primeira
Academia de Carreira Metaverse do mundo através de uma parceria com plataformas de educação
reconhecidas globalmente, consulte a subseção 7.3 Parceiros de Educação para obter mais informações.
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4. Tokenomics
A economia de tokens do MetaDojo é baseada na utilização de dois tokens - DJT e NINT. Como eles
Interagem com o ecossistema é ilustrado no gráfico abaixo.

4.1 Token de Utilidade
MetaDojo Token ($DJT) é usado para controlar o ecossistema MetaDojo. Será gerado durante o Evento de
geração de token (TGE, em inglês) com uma oferta total de 1 bilhão. É o token de utilidade da plataforma e
é usado para interagir com a plataforma das seguintes maneiras:
● Governança
● Compras de Dojos
● Atualizações/expansão de Dojos
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●
●

Pagar um criador para se envolver em seus serviços profissionais
Pagamento de comissões no mercado

4.2 Alocação de Tokens
O gráfico de pizza ilustra a alocação de tokens DJT.
● Metade dos tokens DJT são designados para distribuição por meio de vendas públicas, airdrops,
Fundação do Criador, e outros métodos promocionais para o público em geral.
● 25% estão planejados para serem alocados a financiadores e investidores privados.
● 20% são alocados para a equipe fundadora.
● Os 5% restantes são reservados para marketing, parceria e crescimento da comunidade.

Alocação de token de utilidade

4.3 Cronogramas de Aquisição
Os seguintes cronogramas de aquisição são implementados para garantir a visão de longo prazo e o
compromisso com o projeto.
● Equipe Fundadora - um período de bloqueio de 18 meses, seguido por uma liberação linear ao
longo de 18 meses com parcelas trimestrais.
● Investidores Privados da rodada de sementes - um período de bloqueio de 6 meses, seguido de
uma liberação linear superior a 12 meses com prestações mensais.
● Investidores Privados da rodada estratégica - a serem alocados e adquiridos.
● Sócios e conselheiros - a serem alocados e investidos.
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4.4 Apostas e Recompensas de Apostas
Staking é uma forma de recompensar os membros da nossa comunidade por seu compromisso de longo
prazo com a manutenção e atualização do Dojo e exibição de conteúdo apropriada. Você poderá ganhar
recompensas NINT quando você bloqueia seus tokens através do painel de staking. Em um futuro próximo,
apostar $DJT lhe dará direitos de voto e uma palavra a dizer sobre a utilização do Tesouro Comunitário.
Consulte a Seção 5 Governança para obter mais informações.

4.5 Moeda do jogo
O NINT é cunhado diariamente pelo Tesouro do MetaDojo. Seu fornecimento diário é calculado usando
os seguintes parâmetros

(Nível Total de Dojos/NINT em Circulação) * Constante do Conselho
Alguns exemplos de casos de uso para NINT incluem:
● Play2earn
● Recompensas de aposta
● Recompensas da plataforma
● Compras dentro do aplicativo
● Custos de funcionamento do dojo
● Taxas de hospedagem de ativos de utilitários privados IPFS
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5. Governança
Metadojo visa evoluir gradualmente para uma organização descentralizada de propriedade da
comunidade.

5.1 Propostas
Propor é um processo essencial para entregar assuntos importantes de forma eficiente e eficaz ao público.
Em geral, qualquer pessoa pode criar uma proposta, no entanto, as propostas mais populares serão
promovidas como referendos para atenção e votação do público. MetaDojo promoverá ativamente todos os
referendos públicos em seu melhor esforço para chamar a atenção de todos os detentores de tokens para votar.

5.2 Grupos
Há quatro áreas de interesse, notadamente a Democracia, o Conselho Geral, o Conselho Criador e o
Comitê técnico.

Democracia
Qualquer detentor de token DJT pode criar uma proposta através da democracia.
Conselho Geral
O Conselho Geral está interessado em assuntos como desenvolvimento de ecossistemas, implementação
de protocolos e ajustes etc. Seus membros são eleitos através do processo de votação de candidatos de
detentores de $DJT.
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Conselho de Criadores
O Creator Council é responsável por questões relacionadas à economia criadora, regras de cunhagem
NFT, etc. Seus membros são eleitos através do processo de votação de candidatos de detentores de $DJT.
No entanto, os candidatos precisam ser usuários que cunharam e venderam NFT no MetaDojo Marketplace.
Comitê técnico
Os membros do Comitê Técnico são nomeados pelo Conselho Geral, são responsáveis por correções
de bugs urgentes e lançamento. Quaisquer emergências relacionadas a questões técnicas serão
rapidamente rastreadas por meio do comitê técnico
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6. Propostas de valor únicas
6.1 Pronto para uso para todas as redes metaverso abertas
Um dos principais objetivos do MetaDojo é colaborar com todos os protocolos abertos do
metaverso, para dar aos seus proprietários uma maneira econômica de alavancar sua jornada MetaFi
monetizando seus imóveis virtuais, aumentando o valor de seus ativos digitais e fortalecendo as
comunidades às quais pertencem.

6.2 Integração Web 2.0 para acelerar a adoção em massa do metaverso
Queremos trazer o metaverso para todos os indivíduos, empresas e organizações. Se você atualmente
possui uma presença online, seja na forma de um site, uma loja online ou uma conta de mídia social,
nossos Dojos permitem que você aproveite a nova dimensão da Web 3.0 sem os custos iniciais e
habilidades técnicas relacionadas com a aquisição de terras do metaverso.

6.3 Oportunidades de trabalho através da Economia Criadora
O metaverso pertence aos criadores nativos digitais! Nosso sonho é facilitar um ecossistema aberto e
inclusivo onde os membros da comunidade não apenas gostam de visitar, mas também podem viver disso,
para que se tornem verdadeiros residentes do metaverso.
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7. Rodadas de Investimentos
No início de 2022, o MetaDojo levantou com sucesso US$ 3 milhões para sua rodada de sementes.
Nossos apoiadores incluem algumas das melhores empresas de capital de risco, juntamente com grupos
comunitários completos em mais de 10 países na Ásia, América do Norte, Europa e Australásia.
O apoio que esperamos de nossos investidores iniciais inclui e não se limita a oportunidades de parceria
Com projetos proeminentes do metaverso, mídia e relações públicas, envolvimento com Launchpads,
listando oportunidades, criação de mercado e liquidez, sessões AMA, relatórios e vídeos em vários idiomas
e outras atividades que constroem a comunidade.
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O gráfico de pizza abaixo ilustra como planejamos colocar os fundos da rodada de sementes em bom
uso e garantir um início suave para o projeto.

Alocação de Fundos (Primeiro Ano - 2022)
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8. Parceiros e Consultores
Além do apoio e reconhecimento de nossos investidores iniciais, a equipe MetaDojo se orgulha de seus
parceiros de blockchain e educação, e um conselho consultivo completo que garantimos para o sucesso
a longo prazo do projeto.

8.1 Parceiros Metaverse e Blockchain - Bit.Country & Metaverse Network https://bit.country/

Unidos pela nossa visão sincronizada, o MetaDojo chegou a um acordo estratégico com uma das redes de
metaversos que mais crescem no mundo, Bit.Country, como nosso parceiro de lançamento beta. Nosso
primeiro lote de coleções do Dojo será apoiado pela blockchain Metaverse.Network.
Bit.Country & Metaverse Network é uma plataforma e ecossistema blockchain para metaversos criados
pelo usuário, jogos e dApps. Todos podem iniciar seu próprio metaverso com seus próprios fungíveis ou
NFTs, visualização da linha do tempo e visualização do mundo virtual 3D. Proprietários de comunidades,
influenciadores e KOLs podem utilizar a plataforma e o protocolo para crescer e envolver seu público.
● Em maio de 2021, a Bit.Country concluiu o aumento de capital da rodada inicial de 4 milhões de
dólares de capitais de risco respeitáveis
● Em novembro de 2021, Bit.Country venceu o 14º leilão de slots de parachain Kusama com
US$ 100 milhões em KSM de um número recorde de contribuidores.
● Em dezembro de 2021, o Bit.Country arrecadou 36 milhões de dólares dos primeiros
usuários da comunidade.
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8.2 O Conselho Consultivo
Reconhecemos que embora munidos da melhor intenção e total empenho no projeto, os membros da
nossa equipe principal são limitados em suas habilidades e áreas de especialização. Portanto, foi uma
missão importante desde o primeiro dia para criar um conselho consultivo completo para nos ajudar e
nos guiar ao longo desta jornada emocionante e muitas vezes esmagadora. Estamos honrados em ter os
seguintes consultores se juntando a nós, e estamos sempre à procura de mais!
Justin Pham
Cofundador e CTO da Bit.Country & Metaverse Network
Conselheiro - Blockchain

Shannon Christie
Cofundador e CTO da Bit.Country & Metaverse Network
Conselheiro - Jogos

Qinwen Wang
Membra do conselho Polkadot e Outlier Ventures' Mentora do
acampamento base Polkadot
Conselheira - Web3 & Arte

Professor Justin Goldston
Professor da Pennsylvania State University, Professor Visitante e Membro
do Conselho Consultivo de Pós-Graduação da Universidade de Georgetown
Conselheiro - Pesquisa Sobre Metaversos

Jenny Yang
Fundador da Star Consulting
Conselheira - Marketing e Relações Públicas
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Mario Nawfal
CEO da NFT Technologies (que vai a público sob o ticker "NFT"), Fundador da
International Blockchain Consulting, WeAreGrowthHackers & parceiro da
International Blockchain Legal and North Equities.
Advisor - Growth Hacking

8.3 Parceiros de Educação
A educação é a chave para acelerar a aceitação do mainstream. Por meio de parcerias estratégicas, MetaDojo
uniu forças com inovadores Industry Connect, Thunder University e Aimy Limited para trazer a primeira
Academia de Carreira Metaverse. Reuniremos o melhor dos melhores especialistas da indústria,
experiência de aprendizagem interativa e um programa de certificação reconhecido para permitir
uma carreira profissional paralela no metaverso.
Industry Connect
https://www.industryconnect.org/
Industry Connect é uma escola de treinamento de software inovadora apoiada por uma incubadora de
tecnologia global. Eles visam deixar os participantes prontos para o trabalho até o final do programa,
atendendo tanto às necessidades dos participantes quanto às uma sede mais ampla de talentos da indústria.
Ao longo de 8 anos de crescimento em alta velocidade, seus participantes conseguiram seus empregos dos
sonhos em mais de 450 empresas líderes de TI na Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Irlanda, Canadá,
Cingapura e Hong Kong.
Thunder University
https://thunder.university/
A Thunder University aproveita o sucesso comprovado do modelo Master-Apprentice estabelecido na
Industry Connect para o próximo nível. Isso não apenas inicia a carreira de um indivíduo com um papel de
pagamento imediato, mas também estabelece um ecossistema que conecta Aprendizes com Mestres e
Empregadores, e também Investidores Anjos interessados em investir em novas ideias empolgantes. O modelo
descentralizado removerá os intermediários desnecessários e incentivar o crescimento dos indivíduos de
forma mais eficiente.
Aimy Limited
https://www.aimyplus.com/
Aimy Limited é um provedor global de SaaS com mais de 100.000 usuários finais em 5 países. Ela capacita os
provedores de serviços de educação com uma ferramenta de gestão completa que cuida do registro,
Matrícula, reserva, faturamento, pagamento, gerenciamento de informações do aluno, gerenciamento no local,
gerenciamento de equipe, e comunicações. Suas poderosas automações salvaram seus clientes inúmeras horas
de trabalho manual, ajudou-os a deixar de usar papel e forneceu ferramentas para aumentar a segurança dos
alunos.
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9. Roteiro do projeto
3º trimestre de 2021

Início do projeto
Entrega do aplicativo de alerta do Conselho de Kusama

4º trimestre de 2021

Arrecadação da Rodadas de Investimentos
Formação da equipe principal

1º trimestre de 2022

Projete e construa as primeiras coleções de Dojo prontas para Kaoslanders em Bit.Country
Configurar estudos de caso piloto para a solução Web 2.0
Auxiliar na criação da Metaverse Career Academy

1º trimestre de 2022

Lançamento alfa da solução Web 2.0
Pré-venda pública de tokens
Evento de geração de token

3º trimestre de 2022

Lançamento beta na rede Bit.Country & Metaverse
Captação de recursos em rodada estratégica
Estabelecer parcerias com redes metaverso fora do ecossistema Polkadot
Listagem de trocas

4º trimestre de 2022

Lançamento beta da solução Web 2.0
Iniciar em outros protocolos do metaverso

1º trimestre de 2023

Lista de câmbios
Lançamentos em outros protocolos do metaverso
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10. Links de Redes Sociais
Website

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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11. Contrato
A oferta dos produtos e serviços descritos neste whitepaper está sujeita, quando necessário, a
cada jurisdição relevante, a obtenção de cada licença necessária e/ou aprovação de cada orgão
e/ou autoridade governamental, ou a parceria do MetaDojo com entidades que possuam as licenças
e/ou aprovações necessárias em cada jurisdição relevante para que tais entidades conduzam as
atividades regulamentadas relevantes
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