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babidiba sur inteligenta

telefono



NFT(Non Fungible Token) signifas nefungebla ĵetono.

Ĝi estas cifereca atestilo pri aŭtentikeco bazita

sur blokĉena teknologio, kiu malhelpas hakadon.

[ Malabundaj ciferecaj aktivoj ]

[ Certigu travideblan transakcion de enhavo ]

[ Protekto pri intelekta proprieto(IP) 

kaj kopirajto de kreinto ]

[ 1. Kio estas NFT? ]

NFT

Pentraĵo de Jisoo Lee

en babidiba



Multaj kompanioj bazitaj sur ne-vizaĝaj enhavplatformkomercoj kiel ekzemple

K-popmuziko, filmoj, ludoj kaj karikaturoj saltas en la metaverson kaj NFT-

komercojn, kiuj estas la estonta manĝaĵo! ]

[ 1.

[ 2. Kial ni elektis NFT-on? ]

K-muzikaloj kaj teatraĵoj estas rekonitaj kiel ŝanco por nova salto antaŭen en

NFT-komerco por diversigi siajn profitojn preter la ekzistanta kadro de vendado

de biletoj kaj varoj. ]

[ 2.

Por investantoj kaj ŝatantoj tra la mondo kun grandega elspezpovo kaj forta

posedemo, NFT-cifereca enhavo estas potenca komerca valoro, kiu povas krei

riĉecon preter imago! ]

[ 3.



“NFT-oj estas atenditaj daŭre kreski kiel ciferecaj varoj

kun diversaj funkcioj kaj valoroj.”

Google Trends estas indikilo, kiu montras la nivelon de publika intereso

kvantigante la serĉan volumon por specifa vorto de 0 ĝis 100.

[ 3. NFT-merkata grandeco ]

En la tutmonda NFT-merkato, ludoj kaj

pentraĵoj rapide disvolviĝas.



protektas artistojn kaj aldonas valoron al artaĵoj.

sekure stokas klientajn aktivaĵojn kaj provizas

optimuman sistemon por reveno de investo.

ofertas la plej bonajn servojn kune kun amuzo

kaj rekompenco.



[ 4. babidiba Platformo ]

= 1,000 won(KRW)

[ NFT-eldono kaj komerca tutmonda platformo ]

[ Provizante diversajn enhavservojn

kiel ekzemple ciferecaj biletoj ]

[ Speciala membrofunkcio por ŝatantoj kaj membroj ]

[ Crowdfunding, Aŭkcio, Eldono NFT-emisio ]

[ Apliko de altteknologiaj servoj ligitaj al 

metaverso ]

Evoluigante en tutmondan

platformon, kiu kombinas

novan specon de distro + 

financa ekonomio1



Metahoma 3D-skanado-pafado kaj portretrajto-protekto NFT-atestilo

kunlabore kun D-Maid kompanio.

Estas esence protekti la portretrajtojn de metahomoj interrete, kiuj aperos kiel grava afero en

la metaversa mondo, kaj komuniki kun adorantoj tra la mondo sen tempo kaj spaco kaj lingvaj

limigoj per konekto al AI-sistemo de badibiba.

* Aplikitaj artistoj estas specimenoj por helpi kompreni 3D NFT.

[ 4. babidiba Platformo ]



[ Membratestilo tenante membrecon NFT ]

Avantaĝoj de Membreco

M e m b r e c o N F T

Membreco NFT

[ Provizante diversajn avantaĝojn kaj altnivelajn informojn al 

adorantoj tra la mondo ]

[ Pliigu kontenton aldonante diversajn kuponojn kaj enhavojn ]

faninvito

Butikumado de 

suveniroj

spektaklobileto

Artistaj informoj
jes

uz

u

[ NFT-e-bileta sistemo evoluanta ]

[ Biletservo por Metaverse por tutmondaj uzantoj ]

[ Kombinante diversajn enhavojn rilatajn al kulturo/vojaĝado ]

[ 4. babidiba Platformo ]



Enhavo kaj

sistemprovizantoj

Japanio

Tajlando

Azia

bazkampadejo

por babidiba
Indonezio

Usono

Koreio

Barato

Vjetnamio

Singapuro

CTPL Blockchain

Foundation

Eŭropo

[ 5. Ĉefa Celmerkato ]



babidiba reta ekspozicio kaj prezenta evento en metaversa platformo

[ 6. Merkatika Strategio ]

NFT + Metaverse Reta Galerio

[ Metaverse Reta NFT-Ekspozicio de Artisto-Verkoj ]

[ Maksimumigu reklaman efikon per Reta Festivalo + arta ekspozicio ]

[ Maksimumigu profitojn aktivigante NFT, diversajn biletojn kaj interretan aĉetadon ]

NFT + Metaverse Reta Festivalo



[ 6. Merkatika Strategio ]

[ Tutmonda Cifereca Homa NFT-enhava aplikaĵo ]

Apliko de diversaj servoj enkorpiganta altteknologion

[ Promocio pri sociaj amaskomunikiloj kiel YouTube, Instagram kaj Facebook 

per famuloj kaj metahomaj influantoj ]

Konkludo de strategia alianco



Realigu projektojn, kiuj kombinas diversajn kampojn, skalojn kaj altnivelajn teknologiojn

[ 7. Projektoj en progreso ]

Projekto de ‘Insulo de La Suno’

NFT + Metaverse

Projekto de ‘The Next Metaland’

NFT + Metaverse

Projekto de kultura agado komerco

NFT  Biletsistemo

Projekto de ‘Sonagi Vilaĝo’

NFT  Biletsistemo

Gastigi ‘Global NFT & Metaverse Exhibit’

Reala galerio kaj virtuala galerio + NFT



Cultiplan kreskos en "sana tutmonda kultura kompanio", kie homoj el la tuta mondo povas ĝui kaj esti

rekompencitaj sur platformo kiu integras kulturajn enhavojn + novan fid-bazitan financan sistemon.

[ 8. Pri Ni ]

Ĉefoficisto en Koreio

Nomado. JEON

Administrado

de kompanio

Ĉefoficisto en Koreio

Ricky S. LIM

Fakulo pri

kultura agado

Arta direktoro

Chunyong, KIM

Veterana Fotisto

Plenuma Produktanto

Dong Sun Kim

Fakulo pri 

kultura enhavo

Universitata 

Profesoro

Ĉefoficisto en Tajlando

Adchara

Boonsang

Doktoro pri

Medicino

Ĉefa Operacia Oficiro

Nubo

Lim Sungwoo

Disvolva

dizajnisto kaj

Planisto

babidiba estas la NFT-servmarko de la Cultiplan-firmao.



babidiba estas platform kreita de famaj enlandaj kaj eksterlandaj artistoj kaj disvolvaj spertuloj
kun la celo de tutmonda Kultura Renesanco.

Koran dankon!


