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Revolucionando as finanças de jogos com NFT
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Tokens fungíveis da 
OIC em ERC20;

Tokens fungíveis de 
utilidade em ERC20 
para uso em nossa 

plataforma;

Tokens não fungíveis 
em ERC721 para a 

gestão de nossos ativos 
em NFT.

RealBig Tokens

TokenomicsNFT Virtual League

Roadmap

A comunidade RealBig usa tecnologias 
Blockchain e IA para resolver prob-
lemas com loterias online, em aspetos 
como a justiça e a transparência. 
Oferecemos uma variedade de jogos 
com prêmios na loteria. Além dos jogos 
com prêmios, oferecemos financia-
mento de jogos NFT por meio de uma 
liga virtual.

Nosso financiamento de jogos NFT é 
baseado em uma liga virtual com 5 
clubes e 70 jogadores. Cada clube 
tem 4 equipes de tamanhos difer-
entes. Cada jogador em nossa liga 
virtual é representado como um NFT 
de ativos. Nossa plataforma cria con-
cursos entre clubes e equipes. Os 
usuários participam de um concurso 
combinado adivinhando um vence-
dor. Sempre que um jogador vence, 
seu dono da NFT recebe 20% do valor 
do prêmio
como direitos de autor.
Verhttps://youtu.be/je0fXjIZniY
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Fundo de emergência e de reserva

Orçamento de marketing

Despesas de venda de fichas

Subvenção de fundação

Orçamento de fundação a longo prazo

Crescimento e aquisição

Suporte técnico e manutenção

Desconto em fichas

Prêmios do concurso

Venda a investidores e ao público

Comissão de venda

Executivos e equipe

Membros do Conselho Consultivo
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Consultores e parceiros

Os primeiros adeptos
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Aplicativo do Jogo 
do Prêmio RealBig: 
Aplicativo PoC e 
Fundação: 
PdC-Produção:

Captação de recursos 
da ICO, KYC/AML e 
Aplicativo de moeda 
estável (Stablecoin): 
Aplicativo do jogo MVP & 
RealBig Prize Game: MVP Aplicação RealBig 

NFT: MVP

Solicitação da 
Fundação de 
Captação e 
Lançamento ICO

Aplicativo do RealBig 
Prize Game: Produção 
e KYC/AML & Stable-
coin Aplicativo: 
Produção

Aplicativo RealBig 
NFT: Produção

https://realbig.medium.com/nft-assets-designed-for-game-finance-e84029aca926
https://youtu.be/je0fXjIZniY

