
Tribal Market DAO



Нова еволюція краудфандингу

Tribal Market NFT - блокчейн-платформа для цифрових художників-початківців, 
які можуть створювати NFT і покупців, які можуть робити ставки на цифрові
активи (блокувати NFT на торговому майданчику) і отримувати розподіл токенів
Tribal Market.Платформа включає напрям краудфандингу, у тому числі Emergence 
Market - це не місце для зберігання марних NFT - смартконтрактвизначає цінність
кожного NFT для творців і впливає на % APR.



Ринок NFTу 2021 
році досяг 17,6 

мільярдів доларів

Обсяг глобального ринку невзаємозамінних токенів
(NFT) у 2021 році досяг 17,6 млрд доларів, що майже в 
215 разів більше за показник 2020 року.Число
покупців NFT минулого року зросло до 2,3 млн осіб із
75 тис. у 2020 році.Найбільш популярною категорією
NFT є предмети колекціонування, обсяг продажів
яких становив 8,4 млрд дол. Ігрові NFT 
представляють другу за популярністю категорію, їх
продажі склали 5,2 млрд дол.А на кінець минулого
року припала хвиля популярності так званого 
метавсесвіту: реалізація токенів у цій сфері досягла
514 млн дол.

2020 рік 100,8 млн дол.США

2021 рік 17,6 млрд дол.США



2020
Ринок NFT

Обсяг ринка NFT

слав 100,8
млн. дол. 

2021
Ринок NFT

Обсяг ринка NFT

склав 17,6

млрд. дол. 



Проблеми, які вирішуються
проектом

01Відсутність прибутку у 

талановитих творців NFT

02Відсутність мотивації у цифрових

художників-початківців.

03Кількість шахрайських блокчейн-

проектів

04Перенасичення ринку NFT, які не 

мають цінності

05Дифіцит освіти в промисловості

цифрових активів

06Відсутність офлайн галерей та 

популяризації цифрового мистецтва

в різних країнах

07Корисність цифрових активів для 

держави та культурної спадщини

народів

08Відсутність світового ком'юніті DAO 

NFT, які об'єднують усі країни



Tribal Market DAO
Web,App платформа для розміщення, 

купівлі та продажу NFT в 

автоматизованому режимі яка 

об'єднає ком'юніті з усього світу та 

допоможе художникам у кожній

країні уявити її у найкращому вигляді



- Унікальна економічна модель. Інноваційна токеноміка
майбутнього, яку копіюватимуть;- Структура рейтингу всіх
виконавців - Творець nft не може продати його за своєю
ціною - nft продається автоматично на сайті - ціна
збільшується залежно від рейтингу виконавця та кількості
продажів nft;- Безкоштовне просування для цифрових
художниківCross-Chain міст, що з'єднує блокчейни;- ринок, 
що розвивається - ми робимо ставку на країни, де люди 
несуть фінансові втрати;- Інноваційна структура платформи
- блоки країн, кожен nft має значення для стейкінгу nft

Відмінність
від інших
проектів



Переваги
Tribal Market — це не місце для зберігання марних NFT, оскільки рейтингова система визначає цінність кожного 

NFT для творців.

- Рейтинги художників – визначає %APR за NFT;

- Платформа – краундфандинг для цифрових 

художників. Emergence Market – це прагнення 

зробити корисне NFT та допомогти 

творцям;Автоматична ставка. Продавець NFT 

отримує пасивне зростання без своєї участі;

- Структура рейтингу є відкритою для всіх і кожен 

може порахувати план;

- Вартість NFT збільшується залежно від рейтингу 

виконавця та кількості продажів;

- Автоматизована система винагород через 

смартконтракт;

- Безкоштовний поступ для кожного артиста DAO;

- Обмежене розміщення артистів кожної країни;

- Offline галереї цифрового мистецтва Tribal Market 

у топ країнах.



Функціональність платформи

Категорії NFT на Tribal Market:

- Цифровий антикваріат;

- музика;

- Колекції знаменитостей;

- Цифровий одяг;

- Червона книга 3D;

- Кращі країни;

- ТОП продажів VR ART;

- народне мистецтво;

- Етно ART

Ласкаво просимо до нового покоління
NFT криптокраудфандингу на web3



Цінності продукту

1. Для держави – податки від ринку криптовалют
2. Для Художників - додатковий заробіток та популярність
3. Для Покупців-власників NFT – розподіл токенів та благодійність для артистів
4. Для звичайних користувачів (не власники криптоактивів) – можливість здобути освіту у 
сфері цифрових активів
5. Школи, інститути – отримають безкоштовно інтеграцію частина категорій: червона книга, 
історія, етно, народне мистецтво
6. Для культури та туризму - офлайн галерея цифрового мистецтва це майданчик для івентів
та місце для відвідування туристів





Технологія стейкінг NFT

Стейкінг NFT – це новий спосіб
отримання пасивного доходу у 
світі криптовалют. Він дозволяє
власникам NFT блокувати свої
активи на платформах DeFi для 
отримання винагород. І все це
без потреби продавати свої NFT 
колекції.

Подібно до прибуткового фарму в 
DeFi, стейкінг NFT покладається
на механізм Proof of Stake (PoS) 
для винагороди учасників. 
Блокуючи NFT, користувачі
можуть отримувати винагороди
залежно від річної відсоткової
прибутковості (APY) та кількості
NFT у стейкінгу.

На індивідуальному рівні стейкінг

NFT може принести користь

інвесторам, оскільки загальна

пропозиція зазвичай є нижчою. 

Але в ширшому контексті стейкінг

NFT відкриває нові варіанти

використання NFT, що виходять

за рамки ідеї колекціонування

цифрового мистецтва



D.

E.

B.

Розподіл токенів

A. 31,4% Стейкiнг

15,7% Команда 20,9% Маркетинг

15,7% Продаж





Написання
унікальногосмарт-

контракту

Написання унікального

смарт-контракту, що

дозволяє виділити біржу

Tribal Market серед

конкурентів

01

40 000$

Збір коштів методом 

краудфандингу, коли гроші

збираються на реалізацію

ідей команди проекту

02

100 000$

Запуск повної версії 

продукту, оптимізація 

робочих процесів, 

удосконалення та 

оптимізація роботи 

майданчика

03

200 000$

Етапи фінансування проекту

Публічний токен 
сейл

Запуск повної
версії продукту



Команда проекту

Graban Oleksii
Narketing Analyst, 

Traffic Manaher, PM DEV
9 year of project manager 

experience

2

Dziubenko Serhii
Chief financial Officer

Project Manager
Extensive legal experience
White international project

Irina Byldakova
Brand Manager

SMM leader
Works whit TOP brands of

Ukraine

Irina Byldakova
Product Auditor

Artist Expert
20 year of experience
Working white people

Michael Nikolaev
Senior Android Developer
Mobile Software Engineer

10 year of experience. Technical and 
managerial experience in leading IT 

Experience working whit startup

Oleg Zabolotnyi
Media Production

Tribal Market – це ліга видатних художників з 

усього світу! Наш майданчик дозволить 

виділяти найкращих художників з кожної точки 

земної кулі та дозволить інвесторам

мінімізувати ризики використовуючи наш 

ресурс!



Контакти

https://tribal.market/

info@tribal.market

https://opensea.io/TribalMarket

Twitter @NFTcollectorEU

Telegram https://t.me/tribalNFTmarket

Top Place https://ton.place/tribalmarket

https://tribal.market/
mailto:info@tribal.market
https://opensea.io/TribalMarket
https://t.me/tribalNFTmarket
https://ton.place/tribalmarket

