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NFT(Non Fungible Token) estas nefungebla ĵetono.

Ĝi estas cifereca atestilo bazita sur blokĉena teknologio, 

kiu donas unikan identigan valoron al ĉiu bildo, foto, 

video, sonfonto kaj teksto.

[ 1. Kio estas NFT? ]

NFT

Pentraĵo de Jisoo Lee

en babidiba

[ Malabundaj ciferecaj aktivoj ]

[ Certigu travideblan transakcion de enhavo ]

[ Protekto pri intelekta proprieto(IP) 

kaj kopirajto de kreinto ]
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[ 2. NFT Merkata Perspektivo ]

“NFT-merkata grandeco de almenaŭ
26.9 miliardoj en 2022”

- blokĉena datumplatformo, ĉenanalizo

“Firmaoj kun sufiĉaj kapabloj kaj enhavkreantoj
daŭre estas pasivaj pro manko de kompreno de NFT.”

Facila kaj oportuna populariga strategio
estas ŝanco por kresko.

NFT fariĝos unu el la kolonoj de 
la estonta industrio

- mondfamaj estontaj prognozistoj -

$1.23 billion

NFT-transakciovolumo de 
kvarono en 2021

Fonto: Blockchain Data Platform Dapp Radar

Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

$1.24 billion

$10.67 billion
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[ 3. babidiba foirejo ]

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.
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= 1,000 won(KRW)

[ NFT-eldono kaj komerca tutmonda platformo ]

[ Provizante diversajn enhavservojn

kiel ekzemple ciferecaj biletoj ]

[ Speciala membrofunkcio por ŝatantoj kaj membroj ]

[ Amasfinancado, Aŭkcio, Eldono NFT-emisio ]

[ Apliko de altteknologiaj servoj ligitaj al 

metaverso ]

Evoluigante en tutmondan

platformon, kiu kombinas

novan specon de distro + 

financa ekonomio1
Ĉirkaŭ $0.85

[ 3. babidiba foirejo ]
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Kreinto

Cifereca Krea
valoraĵo

• Fiksu eldonprezon
• Agordu la 

publikigmetodon
• Aldonu

servofunkcion

vendo

Publikigi NFTojn
(NFT-farado)

konsumanto

revendo vendo

Pliiĝo en valoro per ripeta revenda procezo

Venda komisiono (specifita %) 
enspezo

[ 3. babidiba foirejo ]
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Alŝuteblaj dosieroj: bildo/dokumento/vidbendo
(malpli ol 20 sekundoj)/sonfonto

pentraĵoj ciferecaj
poezioj

Ideaĵoj

Lingvoj: Ĉiuj lingvoj 
subtenataj tutmonde

Kategorio

Kiel uzi diba

BTC, ETH, CTPL

(Estonte, kontantmono/karto/paypal/diversaj pagoj, ktp. estos vastigitaj)

biletoj

Fokuso sur 
serĉfunkcio

Komercu kun diba blokĉenaj punktoj

rangordo

Publikigi
NFTojn

re-komerco
kopirajta reĝeco

enspezo

aĉeto

revendo

ĉiu
estas

kreinto

aĉetanto
investanto
kolektanto

〮〮〮 Etapa enhavo/

trajto-vastigo

inteligentaj
romanoj

[ 3. babidiba foirejo ]
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[ 4. Komerca Poziciigado ]

Ĉiuj estas kreinto kaj
konsumanto

Serĉaj / Enspezoj de Abonantoj

kreinto
interkonsento pri kopirajto
Kopirajto-Egaleca Reveno sur 

Investo

Transakcia kotizo bazita
sur Blokoĉeno

Kopirajtaj Transakciaj Enspezoj

Populareco
Kopirajto

reveno de investo

NFT-komerco
Kreiva reĝeca enspezo

Serĉo, Abono, Aŭtoro, Reveno de investo
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Enhavo kaj

sistemprovizantoj

Japanio

[ Tajlando ]

Azia

bazkampadejo

por babidiba

Indonezio

Usono

[ Koreio ]

Barato

[ Singapuro ]

CTPL Blockchain

Foundation

Eŭropo

[ Kanado ]

Brazilo

[ 5. Tutmonda Komerca Ekspansioplano ]

[ Ekzisto de kompanio aŭ ŝlosilaj membroj ]
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[ 6. Atenditaj Vendoj ]

Transakcia
kotizo

Jara kotizo de 
membreco

Reveno de investo de 
kultura enhavo

DeFi

2022 2023 2024

USD

0

1,000,000

5,000,000

10,000,000

20,000,000

[ La ĉefa enspezmodelo de babidiba ]

- Transakcia kotizo
- Jara kotizo de membreco (supera servo)
- Reveno de investo en kultura enhavo-komerco
- DeFi

- NFT populariga merkato kiu estas utila en la reala vivo

- Antaŭzorgo en la merkato, kie ĉiu povas fari profiton per valoraj kreaĵoj

- La epoko de popularigo de ciferecaj valoraĵoj, kiu estis neimagebla ĝis nun
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[ 7. Projektoj en progreso ]

Dumviva/Jara Membreco NFT-Karto-Eldono
 Generu vendojn kaj kreu literaturan vilaĝan fandom

NFT-publikigo kaj vendo de verkoj de famaj artistoj
 Enspeza generacio kaj amaskomunikila afero

Internacia Reta Enhava Literatura Festivalo okazigita
 NFToj de romanoj, ciferecaj kartoj, desegnaĵoj, animacioj, ktp.

Kreado de diversaj enhavoj per NFT amasfinancado
 Koncertoj, muzikfilmetoj, ktp.

'Sonagi Village' 

NFT-ekspozicio okazigita en reala galerio
 Samtempe vendu NFT interrete/senrete

Reta ekspozicio en duonmetaversa medio
 Interreta ekspozicio por homoj el la tutmondo, NFT-konekto

Kreskante en tutmondan artfoiron (ĉiujare)
 Krom arto, diversaj koncertoj kaj ludoj estas ligitaj
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King’s Island

'Reĝa Insulo' Reala Tero Ligita NFT & Metaverso
 Evoluo de virtuala metaversa medio centrita sur reala insulo

Vendado de akcioj de reala & virtuala insulo kun NFT
 Sekurigi kostojn kaj disvolvi sur/for feriejoj

Diversigi profiton per diversaj partoprenprogramoj
 La insulo fariĝos feriejo kaj evoluos en plezurparkon

Apliko de diversaj kompensaj programoj
 Tutmonda akcia partopreno, iĝante platformo por investantoj

3D, VR-bazita virtuala famulo kaj enhavo NFT
 Artista Cifereca Homa pafada konekto

babidiba NFT Vendado
 Vitaligo de NFT-merkato ligita al virtuala mondo (metaverso)

Virtualaj koncertoj & festivaloj en la metaversa medio
 3D, tutmonda fluanta NFT de virtualaj famuloj

Apliko de diversaj kompensaj programoj
 Tutmonda akcia partopreno, iĝante platformo por investantoj

[ 7. Projektoj en progreso ]
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krea muzika produktado

'Mi estas papilio'
Planita por la dua 

duono de 2022

[ 7. Projektoj en progreso ]

Muzika agado, ‘Mi estas papilio.’ NFT-konekto
 Ligo al NFT-biletoj, filmetoj, sonfontoj kaj varoj

Video Elsendfluo servo ene de la membreco NFT
 Efikeca realtempa video, parta video ktp.

Diversaj tutmondaj partoprenoprogramoj
 Komunumo, fanrenkontiĝo, ktp ene de babidiba

Apliko de diversaj kompensaj programoj
 Provizidado de NFT-posedantoj per CTPL-oj, donacoj, ktp

CTPL-valora pliiĝo pro babidiba NFT-merkata kresko
 Pliiĝo en la uzado de CTPL monoj kaj pliiĝo de vendoj de NFT

CTPL-valorpliiĝo pro vastiĝo de Cultiplan-Alliancoj
 La uzo de CTPL-mono vastiĝas tutmonde

CTPL planas daŭrigi listigon en virtualaj monerŝanĝoj
 Pliiĝo en valoro pro pliiĝo en cirkulado de CTPL mono

Plifortigi konkurencivon per kombinado kun Metaverso
 Nun, Cultiplan & babidiba preparas la Metaversan Projekton.
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[ 8. Pri Ni ]

www.cultiplan.com

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.

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

Oficisto

Nubo, 

Sungwoo

Lim

Disvolva

Dizajnisto, 

Programisto kaj

Planisto

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

Ĉefoficisto en Kanado

John Huang

CEO de Pretty 

Garlic (Ĉinio) & 

SINO-ATLANTIC 

INC., (Kanado)

Prezidanto de 

IKEF Nordameriko

Profesia fotisto
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Q4
CTPL COIN - Enlistigita ĉe 

‘Bittrex Global Exchange’

~ 2020 2021 2022 2023 2024

Q2
CTPL COIN - Enlistigita 

ĉe ‘Probit Exchange’

2019 Q4
Establis Cultiplan Tajlando

Q4
‘babidiba NFT Marketplace’ 
lanĉita

2013 Q4
Establis Cultiplan Koreio

Q1~ Q4
NFT Marketplace 
Planado/Evoluo
Disvolva Planado: 
Cultiplan Teamo
Evoluo: Subkontraktado
(OnTheHill)

Q3~Q4
CTPL COIN - Enlistigota ĉe 

‘Coin Exchange’

Teamformado de 

Cultiplan Brazilo

Q2
Teamformado de 

Cultiplan Kanado

Q4
Muzika agado 'Mi estas
papilio' kaj lanĉo de NFT-
servo

Q1

NFT+3D meta-ekspozicio

okazigita

Q2
Lanĉita NFT-servo ligita 
al 'Sonagi Village'

Q2~Q4
CTPL COIN - Enlistigota ĉe 

‘Coin Exchange’

(Celo: almenaŭ 2 lokoj)

Q1
Realviva monera

pagsistemo lanĉita

(arta foiro aplikata)

Q2~Q4
K-popmuziko, K-filma
Enhavo
Lanĉo de tutmonda servo 
de NFT

Muzika NFT-flua servo 
lanĉita

Q1

Okazis la 2-a 

NFT+Metaverse Art Fair

Q3~Q4
Mainnet Lite-versia

lanĉplano

Q1~Q2
Endoma Mainnet-

dezajno kaj teknologia

evoluo

Q2~Q4
Komuna
planado/efektivigo kun 
lokaj administracioj kiel
ekzemple NFT-fasada
festivalo

Plifortigo de la tutmonda
populariga servo de NFT

Q1

Okazis la 3-a 

NFT+Metaverse Art Fair

[ 9. Vojmapo ]



babidiba estas platformo kreita de talentaj artistoj kaj disvolvaj spertuloj
kun la celo de tutmonda Kultura Renesanco.

Koran dankon!

kontaktu min: Nubo (Sungwoo Lim)

Retpoŝto: ctpl@cultiplan.com

Mobilo: +82 10 9603 0015

WeChat: ID – denubo

LINE: ID - denubo

mailto:ctpl@cultiplan.com

