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Ovation NFT Karşılama ve Giriş
Ovation, özel dijital NFT öğelerinin bir pazarı olacak. Sevdiklerinize göndermek için özel
olarak tasarlanmış, gömülü değer taşıma yeteneği ile NFT öğeleri için yeni bir fikir. Bu NFT
ürünleri, yerel bakkal pazarınızdaki tebrik kartı koridoruna benzer. Sadece Amerika Birleşik
Devletleri'nde hediye kartı pazarının 2025'te bir trilyon dolara yakın olması bekleniyor.
Hediye kartları çoğunlukla analog bir hediye ve bu teknolojiyi Web3'e bağlamanın zamanı
geldi.

Modern çağdaki ilişkilerimizin çoğu tamamen dijital. Çoğu zaman adlarını ve adreslerini
bilmediğimiz insanlarla yakın arkadaşlıklarımız olur. Ancak yine de bu ilişkilere, günlük
olarak yüz yüze görüştüğümüz arkadaşlarımıza ve ailemize değer verdiğimiz kadar değer
veriyoruz.

Davetiyeler, hediye kartları, bildirimler, duyurular, tebrikler ve daha birçok mesaj türü
özeldir. Bir kullanıcı, tıpkı gerçek dünyadaki bir arkadaşına doğum günü veya tebrik
gönderir gibi dijital olarak benzersiz bir öğe veya hediye gönderebilir. Alıcıları için gömülü
değeri olan bir gömülü NFT veya bir kripto hediye içerebilirler.

Ovation'ın iş stratejisi, bir OVT'yi alıcıya hediye olarak her türlü Token veya NFT'yi
taşıyabilecek hale getirmek için diğer blok zinciri çözümleriyle ortak olmaktır. Ayrıca bu NFT
öğeleri, Ovation NFT pazarında seri sürüm formatında yayınlanacaktır.

Ovation NFT öğeleri, başlangıçta ERC-721 spesifikasyonu kapsamında Ethereum ağında
sunulacaktır. Darphane işlevleri, endüstri standardı Açık Zeppelin sağlamlık sözleşmelerinin
türevidir. NFT çizimlerinin gelecekteki sürümleri üçüncü şahıslardan veya bağımsız
sanatçılardan olabilir.

Değer Depolama
Ovation NFT sözleşmesi, belirli bir jetonun hem resmini hem de özelliklerini oluşturacak ve
sunacak bir tokenURI uç noktası içerecektir. Sanat eserinin depolanması, IPFS merkezi
olmayan içerik dağıtım ağlarında olacaktır. Belirtecin nitelikleri, fiyat geçmişi, olgunlaşma
üzerine fiyat, mevcut değer, belirteç türü ve daha fazlasını içerebilir. Bu meta bilgi, satış
sonrası, 3. taraf ve merkezi olmayan NFT pazar yerleri ile optimum birlikte çalışabilirliği
sağlayacaktır.

True Digital Ownership
Ovation NFT token sahipleri, dijital öğelerinin gerçek ve daimi sahipleridir. Basılan ve satılan
ürünler, Ovation'ın varlığının sona ermesi gibi olası bir koşulda, Ethereum Ağı gibi ana blok
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zincirlerinde sonsuza kadar kalacaktır. Blok zinciri depolama ile öğeler tokenleştirilir ve öğe
sahibi, resmin ve tokenin niteliklerinin tek sorumlusudur.

Yapıt
Ovation için tüm NFT çizimleri orijinal sanat olacaktır. Seçilmiş sanatçılarla ortaklıklar
görüşülecek ve Ovation NFT öğeleri dalga formatlarında piyasaya sürülecek. Değişkenlik,
nadirlik, sınırlı miktarlar, yalnızca belirli bir tarihten önce basılabilen sınırlı süreli öğeler ve
NFT teknolojisinin diğer heyecan verici uygulamalarını içerecektir.

Güvenlik ve Değişmezlik
Öğeleri, emanet mülkiyeti ve değişmez transfer amacıyla tokenize edilir. Ovation NFT
ürünleri, potansiyel merkezi olmayan veya DeFi pazar yerleri dahil olmak üzere birincil ve
ikincil pazarlarda işlem görebilir.

Hedefler
1. İşlevsel bir NFT pazaryeri başlatmak.

2. Düşük maliyetli NFT Ovation öğelerinden oluşan bir başlangıç   seti yayınlayın.

3. Ethereum Network Embrace'de ERC-721 formatı altında satılık NFT ürünlerini sunun

4. ve akıllı sözleşmeleri işleme kapasitesine sahip diğer blok zincirlerini benimseyin.

5. Özel ve sınırlı sürümler için sanatçılarla ortak olun.

6. Dış varlıkları gömülü hediyeler olarak saklama veya aktarma işlevini genişletin.

7. Belirli uyumlu NFT'lerin fiziksel teslimi için NFT gerçek dünya uygulamasını keşfedin.
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Büyük Proje Kilometre Taşları

I. Saha Lansman
Sahası üretimi devam etmektedir. Darphane için sözleşmeler sonuçlandırılacak ve
bir site lansmanı yapılmadan önce öğelerin oluşturulması gerekecek.

II. İlk Satış ve Seri Lansman
Öğeleri, Ethereum ağında satılacak ve Ethereum belirteçleri ile satın alınacaktır.

III. Sözleşme Gelişimi
Notu: Bir kez basıldığında, belirli bir öğeyi yöneten kurallar asla değişmez. Bununla
birlikte, yeni NFT ürünleri piyasaya çıktıkça, müşterilerimiz için eksiksiz ve kullanışlı
bir deneyim için ERC-721 standardı uygulamamızı sürekli olarak iyileştireceğiz.

Ödemeler ve Tokenomics
Ovation NFT öğeleri, ERC-721 sözleşme yönergeleri kapsamında yayınlanacak ve diğer NFT
pazar yerleri ve özel transfer işlevleriyle tamamen birlikte çalışabilir olacaktır. Amacımız,
genişletilmiş fayda ve anlamlı amaç için katma değerli bir teklifle dijital sanat eseri
yaratmaktır.

Öğeler, Ovation pazarında ilk teklifte ayrı ayrı fiyatlandırılacaktır. Satın alınan Ovation NFT
ürünleri, platformumuzdaki Web3 portalı üzerinden ürünü satın alan kullanıcının cüzdanına
ait olur.

O andan itibaren NFT ürünleri sahibinin iradesine tabidir ve açık pazarlarda satılabilir.
Dijital sanat eserinin yaratıcılarını ödüllendirmek için kalıtım özellikleri uygulanacaktır.
Ovation NFT pazarında işlenen satışlar, operasyon için ek ücretler içerecektir.
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Değer Gömme
Değer gömme, Ovation NFT öğe kitaplığına özel bir yetenek eklemeyi amaçlayan
gelecekteki bir özellik setidir. Kapsülleme yöntemi, Ovation'ın gönderilmesiyle seri olarak
yürütülen bir sözleşmede gömme veya ortak bir transfer işlevi olabilir.

Geleneksel hediye kartı pazarının dijital bir sürümü olarak Ovation, içinde nakit veya hediye
kartı olan bir tebrik kartı .Tebrik Kartı ve Hediye Kartı pazarı 2025 yılına kadar 1 trilyon
dolara yakın olacak.

Gömme, kullanılabilecek veya göz ardı edilebilecek isteğe bağlı bir işlev olacak.

Ovation yol haritasının erken aşamalarında değer yerleştirme, Ethereum ağıyla sınırlı
olabilir. Yol haritası ilerlemeye devam ettikçe diğer blok zincirleri ve token ağları
desteklenecektir. Çok çeşitli karmaşık ilgili farklılıklar nedeniyle herhangi bir belirli simgenin
veya ağın destekleneceğinin garantisi yoktur. ERC standartlarını izleyen veya Ethereum
Sanal Makinesi (EVM) için biçimlendirilmiş sözleşmeyle uyumlu ağlar, muhtemelen
desteklenen en eski ağlar olacaktır.

Fotoğraf örnekleri: ABD'de bir hediye kartı kiosku ve tebrik kartı reyonları.

Ovation Markalama Yönergeleri
Ovation logolarının, genel halk tarafından, tipik ortak kullanım yönergeleri kapsamında
tahrif edilmemiş biçimde kullanılmasına izin verilir. Ticari markamızın izin verilen kanalların
dışında satış promosyonu gibi ticari uygulamalarda kullanılmasına izin verilmemektedir.
Ovation marka ürünleri için tipik ticaret kanunu geçerlidir ve ticari marka başvurusu
beklemededir.
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Ovation Branding Renk Yönergeleri
Renk çeşitlerinin çok çeşitli durumlarda kullanılmasına izin verilir. Estetik fayda için
mevsimlik ve stilize logolar teşvik edilir. Hiçbir koşulda diğer kurum veya kuruluşlarla destek
veya bağlantı oluşturan renk varyasyonlarına izin verilmeyecektir.
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Yazı Tipi Yönergeleri
Ovation başlık yazı tipi kullanımı için izin verilen yazı tipi Teko'dur. Ovation altyazı yazı tipi
için izin verilen yazı tipi Fira Sans Condensed'dir. Sınırlı seçimde en yakın san serif yazı tipi
kullanılacaktır.
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Resmi Sosyal Medya Hesapları
Ekibimiz aktif bir sosyal medya varlığını sürdürmektedir. Ana platformlarda resmi
profillerimiz var. Özel anahtarlarınızı çalmaya çalışan sayısız dolandırıcılık ve birçok kötü
aktör olduğunu unutmayın. Aşağıda listelenen hizmetler tek resmi sosyal medya
profillerimizdir ve diğerleri sahtekar olabilir, bu nedenle lütfen kendi takdirinize bağlı olarak
devam edin.

Resmi Site, Resmi E-posta, Discord, Telegram, Twitter, Facebook, Github,

Incubation Status ve Honey Associates
Ovation, 2021 yılında Michigan, ABD'de kurulan Honey Associates LLC'den doğan bağımsız
bir şirkettir. Honey Associates, kuluçka projelerini başlatmak konusunda uzmanlaşmış bir
kripto para birimi ve yazılım geliştirme laboratuvarıdır. Tüm hakları saklıdır.


