
BV Metaverse ve NFT Gaming Dijital Varlık Sepeti

 Ürün Tanımı ve İçeriği

Sunduğu Avantajlar

Hızla büyüyen Metaverse ve NFT gaming projelerine erken 
aşamada yatırımcı olma fırsatı..

Her gün binlerce oyun projesinin piyasaya çıktığı bu piyasada, 
BV Crypto’nun oyun teknolojileri ve kriptopara piyasası 
konularındaki tecrübesi sayesinde güvenli ve efektif yatırım 
yapma imkanı.

Farklı blokzincirler üzerine inşa edilmiş oyun projelerine yatırım 
yapmak için düzenlenmiş cüzdan uygulamalarına erişim

Orta uzun vadede, kriptopara piyasasının getiri potansiyelinin 
de üzerinde bir getiri beklentisi.
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Krıpto dunyasının yeni akimlarina 
----kripto dunyasindaki yeni akimlar
----nft alanlarindan yk ince secilmis olanlara yatirim imkani
---- 2 yillik perspektifte yuksek geitiri 

sag tarafa 2 yeni eklenecek 

Yönetim Şekli Çoklu Dijital Varlık Sepeti

Kuruluş Tarihi -

Kurucu BV Dijital Varlık Saklama

Kabul Edilen Para Birimleri BTC/ETH/USD/TRY

Min. Yatırım Tutarı 10.000 USD

Min. Elde Tutma Süresi 18 Ay

Likidasyon Valörü 15 İş Günü

Saklama Ücreti %3

Eşik Değer %5

Gelir Payı %30

Erken Çıkma Ücreti Mümkün Değil

Ürün Bilgileri

2021 Yılı Coin Bazında Performans*

*Karşılaştırma, BV DeFi ürünü için seçilen platformların bütün DeFi piyasası içindeki ağırlığını
göstermektedir.

Merkeziyetsiz finans platformlarindaki en yüksek getiriyi elde 
etme imkanı.

DeFi protokolleri, tüketicilerden varlık çekme açısından bankalar
için rakip olmaya başlıyor.

DeFi Toplam Değer Kilitli (TVL), gelir elde etmek için kullanılan
bir varlık bilançosuna sahip bir bankaya eşitlenebilir.

42 Milyar Dolarlık TVL ile DeFi, bir yıldan kısa bir süre içinde
ABD'nin 55. en büyük bankası haline geldi - bu inanılmaz.

DeFi protokolleri, yatırım çekme açısından bankalara ciddi rakip
olmaya başlıyor.

DeFi Kilitli Toplam Değer (TVL), gelir elde etmek için kullanılan
bir varlık bilançosuna sahip bir bankaya eşitlenebilir.

42 Milyar Dolarlık TVL ile DeFi, bir yıldan kısa bir süre içinde
ABD'nin 55. en büyük bankası haline geldi.
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Sadece kriptoparalara değil, kriptopara evreni içinde baş 
döndürücü bir hızla büyüyen Merkeziyetsiz Finans (DeFi), 
Değiştirilemez Tokenlar (NFT), Metaverse ve NFT gaming gibi yeni 
uygulama alanlarına yatırım yapmak, özellikle pandemi süreciyle 
birlikte hızla değişen dünyamızda, gerek geleneksel yatırım 
araçlarından çok daha yüksek performans, gerekse geleceğin 
dünyasının finansal gerekliliklerine uygunluk gibi sebeplerle, 
yatırım sepetlerinin yavaş yavaş vazgeçilmezi oldu.  BV Crypto, 
bulunduğumuz coğrafyada, kripto para yatırımcılarının; doğru dijital 
varlıklara yatırım yapmalarını, siber saldırılara karşı güvenli 
ortamlarda saklamalarını ve teknolojik altyapı desteği ile 
yatırımlarını en doğru şekilde yönlendirmelerini sağlayan tek 
kurumsal yapı.. Kripto para piyasasının farklı senaryolarına ve her 
gün değişip gelişen uygulama alanlarına da yatırım yapan ''Dijital 
Varlık Sepetleri'' yanında, sabit ve mutlak getiri ürünlerine de 
''Maksimum Güvenlik'' ile yatırım yapabileceğiniz BV Crypto ile yeni 
ekonomideki yerinizi alın.

BV Crypto’dan

DeFi Piyasa Büyüklüğü Karşılaştırması *

Metaverse ve NFT-Gaming Dijital Varlık Sepeti, BV Crypto Yatırım 
Komitesi tarafından seçilecek platformlardan çıkacak yeni NFT oyun 
projelerine erken aşamada yatırım yapma imkanı sunar. Sepet 
içerisindeki varlıklar; yatırım yapılan oyun projelerinin tokenleri ile 
bu projelerin halka açıldığı  platforma ait tokenler arasında dağıtılır. 
Sepetin alokasyonu, oyun tokenlerinden elde edilebilecek yüksek 
çarpan getirisini maksimize etmek ve platform tokenlerinin sepet 
fiyatına etkisini minimize etmek üzerine dizayn edilmiştir. Oyun 
projeleri, erken aşama yatırımcılarına avantajlı fiyatlar sunarken, 
tokenlerin satışına uzun vadeli bir plan dahilinde izin verirler. Bu 
nedenle, NFT- Gaming Dijital Varlık Sepeti, uzun vadeli ve yüksek 
risk - yüksek getiri hedefleyen yatırımcılar için uygun bir üründür.

NFT Oyunlara İlgi Büyüyor

Ağustos 2022

ABD'de yapılan bir ankette, katılımcıların %57'si oyun
oynayarak NFT kazanma fikrine sıcak baktığını belirtti.

Kararsızların oranı %20 olurken, sadece %23'lük kesim
ilgilenmediğini belirtti.

NFT temelli oyunların çok kısa bir süredir hayatımızda
olduğu göz önünde bulundurulursa, adaptasyonun
oldukça hızlı olduğu görülmektedir.
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