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CONSTRUINDO O FUTURO COM META FRAÇÃO (FTM)
UMA NOVA VERSÃO DA REALIDADE
Fraction Meta (FTM) é uma blockchain de código aberto que combina as melhores características de blockchains
públicas e privadas para oferecer escala e velocidade a todos que desejam construir, trabalhar ou jogar no met averso.
Apoiar a arte e a mão do artista é algo pelo qual somos muito apaixonados na Fraction Meta, e poder mostrar o incrível
trabalho de artistas de todo o mundo é uma das melhores exposições do nosso ecossistema, a Fraction terá um espaço para
mostrar a arte e a habilidade dos talentos não só no mundo da arte, mas também no esporte. A Fração tem um futuro imerso
em tecnologia e estamos abertos a unir o contexto e as demandas do avanço tecnológico, caminharemos na vanguarda da
modernidade e do avanço da criptografia, despertando o interesse da nossa comunidade e mantendo viva a funcionalidade
e o propósito do nosso ativo.

MISSÃO
Criando uma plataforma de fácil acesso técnico e organizacional, que permite aos detentores desenvolver suas capacidades
e imaginação dentro do Metaverso, nosso objetivo é o benefício dos detentores com a troca rápida e viável na blockchain.

UTILITÁRIO METAVERS DE FRAÇÃO
Fração é a principal moeda e token utilitário usado no metaverso Fração. Ele permitirá que você obtenha uma série
de ativos virtuais. A coleção exclusiva NFT (FTM) da Fraction Meta será um baluarte como um ativo digital para
nossa comunidade, voltado para a cultura, arte e esporte virtual e eletrônico.

UM ECOSSISTEMA ADEQUADO PARA O METAVERSO
O que é Fraction Metavers?
Arte e cultura encontraram sua expressão máxima e potencial através da Web3, jogos e recreação são uma parte vital
do mundo atual. Desta forma, a Fraction Meta (FTM) busca através do blockchain fazer parte do impacto que ela tem na
cultura.
A Fraction Metavers foi criada para apoiar tudo o que está por vir em cripto, apoiado por sua comunidade e
ecossistema.

O que é o Metaverso?
É o caminho entre o mundo físico e o mundo virtual, focado no mundo virtual descentralizado de código aberto, as
origens surgem de protocolos criptográficos para gerenciar o ativo digital, exemplo: cultura digital e arte, espaços
imobiliários e tecnológicos de publicidade.
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ORIGENES NFT
A primeira coleção de NFT seria para cada pessoa que quiser comprar e a compra do NFT será lançada com FTM uma vez
que você comprar o nft quando o token vai subir de preço o NFT terá um valor muito maior para manter FTM será em
benefício de todos os 1% uma vez vendidos são distribuídos entre os usuários será como um tipo de Staking que cada
um receberá sempre que ele se mantém. Ele terá um valor espacial, eles serão escassos e serão de dois tipos NFT Unicos
e NFT que terão mais cantidas (exemplo: o NFT único existirá apenas 1 unidade no contrato de blokchain BSC e aqueles
que terão mais quantidade exemplo: Para cada NFT haverá 2/3/4/4/5/6/7/8/9/10 com um máximo de 10 unidades cada
nft).
Ou seja, o NFT UNicos existiria 1 unidade
O NFT com a maior quantidade terá no máximo 10 unidades que podem ser adquiridas.

JOGAR E GANHAR FRAÇÃO
Fraction Meta (FTM) será o símbolo que as pessoas poderão ganhar completando desafios de jogo.

COMÉRCIO DE FAZENDA E CARÁTER
Fração Meta (FTM) será necessário para acumular caracteres que podem ser usados para jogar.

METAVERSO
Um planeta de jogo único, onde Fraction Meta (FTM) será a chave de corrente para a pedra angular.

SUPER FRAÇÃO
Super Fração será o nosso principal jogo, a partir desta engenharia vamos abrir o campo para imóveis e acesso a todo o
mundo virtual.

COMPETIR E SE DIVERTIR
Os usuários podem jogar super Fração, convidar seus amigos e familiares e sistema de rede no mundo virtual.
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TOKENOMIC
Ticker

Fraction Meta

Symbol

FTM

Token Type

Binance Smart Chain (BEP20)

Total Supply

1.500.000.000

Contract

0x75c8dbEf72422503d84482f88D9286A44E91015A

Marketing
7% das autoavaliações
Estabilizar o preço e reduzir o preço – impacto.
Recompensa de 1%
1% de cada transação é distribuída automaticamente para cada titular.
1% de queimadura
Para diminuir os suprimentos, nosso contrato inteligente queima tokens em cada transação.
1% de doação
Visando o apoio e desenvolvimento do ecossistema.

A primeira queima de 500.000.000 FTM foi queimada uma vez que a liquidez foi adicionada para aumentar o preço

FASES DOS METAVERS DE FRAÇÃO
PASSO 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

White Paper
Mídias Sociais
Desenvolvimento de sites
Lançamento do site
Campanha de marketing
1000 Titulares
1000 membros no Telegram
Indo para o Mercado
Coingecko
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PASSO 2
1.
2.
3.
4.
5.

6.

3000 Titulares
Campanha de marketing
Coimarketcap
Lançamento da NFTs Store Integration to the Metaverse
Doações
Auditoria

PASSO 3
1.
2.
3.
4.

Lançamento de uma Aliança
Metavers de Super Fração juego
Listado em várias Exchanges
Marketing em massa

PASSO 4
1.
2.
3.
4.
5.

Lançamento da Carteira de Frações
Manchetes de 20000
Pasos de Fração de aplicativo
Rede ecossistema aberta
Evento de Fração

PASSO 5
1.
2.
3.

300 000 Titulares
Mais listados no Exchange
Expansão de ativos de metaversos de fração

PASSO 6
1.
2.
3.

Atualização do site
Super Fração realizada
Atualização de integração de aplicativos

PASSO 7
1.

Surpresa para a comunidade
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A queima total é de: 33,00% aumentará cada vez mais
Deixamos o link para que você possa olhar para ele sempre que quiser: Clique aqui para ver a Queima

Nosso Contrato Público na Binace Smart Chain : Clique aqui para ver o Contrato Público
Ele pode ser adquirido através de PanCakeSwap, PooCoin e Bogged.Finance (este Swap está disponível apenas para telefones
celulares e Cold Wallets tipo Ledger)
O gráfico pode ser visto nas mesmas trocas apenas adiciona o contrato:
0x75c8dbEf72422503d84482f88D9286A44E91015A

Twitter – Clique aqui para entrar no Twitter
A liquidez bloqueada por 6 meses que está quase desbloqueada é adicionada mais 1 ano.

Whitepaper Version 1.0
será atualizado
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