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CONSTRUIREA VIITORULUI CU META FRACTION (FTM)
O NOUĂ VERSIUNE A REALITĂȚII
Fraction Meta (FTM) este un blockchain open source care combină cele mai bune caracteristici ale blockchain -urilor
publice și private pentru a oferi scară și viteză tuturor celor care doresc să construiască, să lucreze sau să se joace pe
metavers.
Susținerea artei și a mâinii artistului este ceva ce suntem foarte pasionați în Fraction Meta, iar posibilitatea de a prezenta
munca incredibilă a artiștilor din întreaga lume este una dintre cele mai bune expoziții din ecosistemul nostru, Fraction va
avea un spațiu pentru a prezenta arta și priceperea talentului nu numai în lumea artei, dar și în sport. Fracțiunea are un viitor
cufundat în tehnologie și suntem deschiși să unim contextul și cerințele progresului tehnologic, vom merge în fruntea
modernității și a avansării criptografiei, stârnind interesul comunității noastre și menținând în viață funcționalitatea și scopul
activului nostru.

MISIUNE
Prin crearea unei platforme de acces tehnic și organizațional ușor, care permite deținătorilor să-și dezvolte capacitățile și
imaginația în cadrul Metaverse, scopul nostru este beneficiul deținătorilor cu schimbul rapid și viabil pe blockchain.

FRACTION METAVERS UTILITATE
Fracția este principala monedă și utilitarul token utilizat în fracțiunea metaversă. Acesta vă va permite să obțineți o
serie de active virtuale. Colecția exclusivă NFT (FTM) fraction Meta va fi un bastion ca atu digital pentru comunitatea
noastră, axată pe cultură, artă și sport virtual și electronic.

UN ECOSISTEM POTRIVIT PENTRU METAVERS
Ce este Fraction Metavers?
Arta și cultura și-au găsit expresia și potențialul maxim prin Web3, jocurile și recreerea sunt o parte vitală a lumii de
astăzi. În acest fel, Fraction Meta (FTM) caută prin blockchain să facă parte din impactul pe care îl are asupra culturii.
Fraction Metavers este conceput pentru a sprijini tot ceea ce vine în cripto, susținut de comunitatea și ecosistemul său.

Ce este Metaversul?
Este calea dintre lumea fizică și lumea virtuală, axată pe lumea virtuală descentralizată open source, originile provin din
protocoalele criptografice pentru gestionarea activului digital, de exemplu: cultura și arta digitală, spațiile imobiliare și
tehnologia publicitară.
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ORIGENES NFT
Prima colecție de NFT ar fi pentru fiecare persoană care vrea să cumpere și achiziționarea de NFT va fi lansat cu FTM
odată ce ați cumpărat nft atunci când token-ul va crește în preț NFT va avea o valoare mult mai mare pentru a menține
FTM va fi în beneficiul tuturor 1% odată ce vândute sunt distribuite între utilizatori va fi ca un tip de Staking care fiecare
va primi ori de câte ori deține în sus. Acesta va avea o valoare spațială, acestea vor fi limitate și vor fi de două tipuri NFT
Unicos și NFT care vor avea mai multe cantide (de exemplu: NFT unic va exista doar 1 unitate în contractul BSC blokchain
și cele care vor avea mai multe exemple de sumă: Pentru fiecare NFT vor exista 2/3/4/4/5/6/7/8/9/10 cu un maxim de
10 unități fiecare).
Adică NFT UNicos ar exista 1 unitate
NFT-ul cu cea mai mare sumă va avea maximum 10 unități care pot fi achiziționate.

JUCAȚI ȘI CÂȘTIGAȚI FRACȚIE
Fraction Meta (FTM) va fi simbolul pe care oamenii îl pot câștiga prin finalizarea provocărilor de joc.

COMERȚUL AGRICOL ȘI DE CARACTER
Meta fraction (FTM) va fi necesar pentru a acumula caractere care pot fi utilizate pentru a juca.

METAVERSE
O planetă unică de joc în cazul în care fraction Meta (FTM) va fi cheia actuală a pietrei de temelie.

SUPER FRACȚIE
Super Fraction va fi jocul nostru principal, din această inginerie vom deschide domeniul pentru imobiliare și acces la
întreaga lume virtuală.

CONCUREAZĂ ȘI DISTREAZĂ-TE
Utilizatorii pot juca super fraction, invita prietenii lor și de familie și sistemul de rețea în lumea virtuală.
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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% autoavaliações
Stabilizați prețul și reduceți prețul – impact.
1% recompensă
1% din fiecare tranzacție este distribuită automat fiecărui deținător.
1% arsură
Pentru a reduce livrările, contractul nostru inteligent arde jetoane în fiecare tranzacție.
1% donație
Scopul de a sprijini și dezvolta ecosistemul.

Prima ardere de 500.000.000 FTM a fost arsă odată ce s-a adăugat lichiditate pentru a crește prețul

FAZELE METAVERSULUI FRACȚIEI
PASUL 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cartea albă
Social Media
Dezvoltarea site-ului web
Lansarea site-ului
Campanie de marketing
1000 Titularii
1000 de membri pe Telegram
Mergând la piață
Coingecko
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PASUL 2
1.
2.
3.
4.
5.

6.

3000 Titulari
Campanie de marketing
Coimarketcap
Lançamento da NFTs Store Integration to the Metaverse
Donaţii
Audit

PASUL 3
1.
2.
3.
4.

Lansarea unei Alianțe
Juego Super Fraction Metavers
Listate pe mai multe schimburi
Marketing în masă

PASUL 4
1.
2.
3.
4.
5.

Lansarea portofoliului fracțiilor
Titlurile anului 20000
Fracțiunea de aplicare Pasos
Rețea de ecosisteme deschise
Fracție Eveniment

PASUL 5
1.
2.
3.

300 000 titulari
Cele mai listate în Exchange
Extinderea activelor metaverse fracționate

PASUL 6
1.
2.
3.

Actualizarea site-ului
Super fracție a avut loc
Actualizarea integrării aplicațiilor

PASUL 7
1.

Surpriză pentru comunitate
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Arderea totală este : 33,00% va crește din ce în ce mai mult
Lăsăm linkul astfel încât să vă puteți uita la el ori de câte ori doriți: Faceți clic aici pentru a vedea Arderea

Contractul nostru de achiziții publice la Binace Smart Chain : Faceți clic aici pentru a vizualiza Contractul de achiziții publice
Acesta poate fi achiziționat prin PanCakeSwap, PooCoin și Bogged.Finance (acest swap este disponibil numai pentru telefoane
mobile și portofele reci de tip Ledger)
Graficul poate fi văzut în aceleași schimburi doar adaugă contractul:
0x75c8dbEf72422503d84482f88D9286A44E91015A

Twitter - Click aici pentru a vă conecta la Twitter
Lichiditatea blocată timp de 6 luni, care este aproape deblocată, se adaugă încă 1 an.

Whitepaper Version 1.0
var fi actualizat
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