Οικονομικό Μοντέλο Μαρκών
KEYFI Ενημέρωση Μέρος 1/3:
Επενδύσεις & Ομάδες
Ανταμοιβών
Αποπληθωριστικό KEYFI Burning x Βιώσιμες
Ομάδες Ανταμοιβών x Ανάπτυξη Δεξαμενών
Ρευστότητας

Αυτή είναι η πρώτη καταχώριση από μία σειρά
τριών μερών που καλύπτει ενημερωμένα στοιχεία
για το οικονομικό μοντέλο μαρκών KEYFI. Αυτό το
μοντέλο εξελίσσεται συνεχώς και υπόκειται σε
αλλαγές. Λάβετε υπόψη ότι το KeyFi εξακολουθεί να
είναι σε έκδοση beta.

Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους θα αναλύσω
διεξοδικά το οικονομικό μοντέλο μαρκών KEYFI,
για να παρέχω μεγαλύτερη διαφάνεια για τον τρόπο
συνεργασίας μαρκών και πλατφόρμας.
Η τρέχουσα έκδοση χωρίζεται σε τρία μέρη:
Μέρος 1: Επενδύσεις KEYFI και Ομάδες
Ανταμοιβών
Μέρος 2: KEYFI Μάρκες
Μέρος 3: Αρχιτεκτονική Cross-Chain
Μπορείτε να βρείτε την αρχική Λευκή Βίβλο KeyFi
και τα Οικονομικά των Μαρκών στην ιστοσελίδα
μας. (website)

Σύντομη Ανασκόπηση Μαρκών KEYFI
Σε περίπτωση που δεν είστε εξοικειωμένοι με τις
βασικές έννοιες, εδώ θα δείτε μερικά βασικά σημεία
που θα σας δώσουν ένα πλαίσιο αναφοράς.
● 10m ERC-20 KEYFI μάρκες που κόπηκαν
το Δεκέμβριο του 2020
● 80% Κατανεμημένο στην Κοινότητα

● 20% Κατανεμημένο στην Ομάδα (10%
Ανάπτυξη / 10% Ταμείο)
● Δεν μπορούν να κοπούν νέες μάρκες μέχρι
το Q4 του 2022 κατά προσέγγιση
(κλειδωμένο από κανόνες του συμβολαίου
μαρκών)
● Ο οδικός χάρτης αποκέντρωσης αναφέρει
ότι οι μάρκες KEYFI πρέπει να βασίζονται
στην κοινότητα μέσω της Διακυβέρνησης
και των μηχανισμών Έξυπνων Συμβάσεων
(KeyFiDAO)

Προηγούμενες Ψηφοφορίες Διακυβέρνησης
Μαρκών KEYFI
● 1m BEP-20 KEYFI μάρκες που κόπηκαν
στην Έξυπνη Αλυσίδα Binance
(Φεβρουάριος του 2021)
● 100k Μάρκες KEYFI της Κοινότητας
κατανεμημένες για μάρκετινγκ (Απρίλιος
2021)
Μερικά άλλα σημεία που πρέπει να αναφέρουμε για
τις μάρκες γενικά είναι ότι είναι στον οδικό μας
χάρτη η κυκλοφορία των μαρκών σε δίκτυα που
βασίζονται στο Polkadot καθώς και σε δίκτυα
επιπέδου 2 Ethereum, για να μεγιστοποιηθούν οι
δυνατότητες χρήσης και ενοποίησης των μαρκών.

Επενδύσεις KEYFI και Ομάδες
Ανταμοιβών

Τώρα είναι ενεργές 2 Ομάδες Ανταμοιβών όπου οι
χρήστες μπορούν να επενδύσουν και να κερδίσουν
ανταμοιβές KEYFI.
Η πρώτη ομάδα είναι η KeyFi v1 Ethereum που
χρησιμοποιείται για επενδύσεις μαρκών KEY
SelfKey καθώς και για μάρκες UNI-V2 KEYFI:USDC
Παρόχου Ρευστότητας UniSwap.
Η ομάδα v1 έχει αυστηρές απαιτήσεις για τους
επενδυτές που πρέπει να διαθέτουν διαπιστευτήρια
αποκεντρωμένης ταυτότητας από το SelfKey, για να
έχουν πρόσβαση στη δεξαμενή. Μπορείτε να μάθετε
περισσότερα για τη συγκεκριμένη διαδικασία εδώ:
https://keyfi.com/credentials
Η δεύτερη είναι η Ομάδα KeyFi v2 Binance Smart
Chain που μπορείτε να επενδύσετε απευθείας
KEYFI, εκτός από PancakeSwap CAKE-LP
KEYFI:BUSD μάρκες Παροχής Ρευστότητας και
επενδύσεις BUSD και WBNB.
Ακολουθεί μια ανασκόπηση του τρόπου με τον
οποίο οι προμήθειες κατάθεσης καίνε το KEYFI και
δημιουργούν ένα αυτοσυντηρούμενο μοντέλο σε
αυτές τις δεξαμενές v2, συμπεριλαμβανομένου
αυτού που βρίσκεται σήμερα στο BSC καθώς και
των συμβάσεων που θα κυκλοφορήσουν σύντομα
στο Ethereum Layer 1 και στο Polygon (Matic)
Ethereum Layer 2.
Για λόγους απλοποίησης, θα περιγράψουμε αυτές
τις διαδικασίες χρησιμοποιώντας το συμβόλαιο
Ethereum L1 ως παράδειγμα.

KEYFI

● 50% KEYFI Καμένα
● 50% KEYFI αποστολή στο ταμείο για νέες
δεξαμενές DEX LP

KEYFI Άμεσες Επενδύσεις

KEYFI LP Μάρκες
● 50% Πώληση μαρκών που δεν είναι KEYFI
για KEYFI και μετά όλα τα KEYFI καίγονται
● 50% Πώληση αυτών που δεν είναι KEYFI
και μετά αποστολή στο ταμείο για νέες
δεξαμενές DEX LP

KEYFI:ETH LP Επενδύσεις

Εγγενείς Μάρκες Δικτύου (ETH/BNB/MATIC etc.)

● 50% Αποστολή στο ταμείο Αερίου
(Ανάπτυξη Συμβολαίων / KeyFiDAO
Συναλλαγές / Δοκιμές Ενσωματώσεων κ.λπ.)
● 50% Αποστολή στο Ταμείο KeyFi /
Δεξαμενή Dev

WETH Επενδύσεις

Μάρκες που δεν είναι KEYFI w/ Υφιστάμενες
Ομάδες
● 50% Αγορά KEYFI και αποστολή σε Ομάδες
Ανταμοιβών
● 50% Αποστολή στο Ταμείο KeyFi / Dev
Δεξαμενή

USDC Επενδύσεις

Μάρκες που δεν είναι KEYFI w/o Δεξαμενή
● 50% Αποστολή στο ταμείο για νέες
δεξαμενές DEX LP
● 50% Αποστολή στο Ταμείο KeyFi / Dev
Δεξαμενή

WBTC Επενδύσεις

Συνοπτικά, αυτή είναι η τρέχουσα κατανομή όλων
των προμηθειών κατάθεσης για το τρέχον μοντέλο
επενδύσεων. Αυτό μπορεί να αλλάξει καθώς

παρατηρούμε και βελτιστοποιούμε το οικονομικό
μοντέλο μαρκών με την πάροδο του χρόνου.

Χρηστικότητα Μαρκών KEYFI
Στο τρέχον μοντέλο υπάρχουν δύο συγκεκριμένοι
τρόποι με τους οποίους μπορούν να
χρησιμοποιηθούν οι μάρκες KEYFI.
1. Μπορείτε να κρατήσετε τις μάρκες KEYFI
για να συμμετάσχετε σε Ψηφοφορίες
Διακυβέρνησης (https://vote.keyfi.com)
2. Μπορείτε να επενδύσετε KEYFI για να
κερδίσετε ανταμοιβές καθώς και να
αποκτήσετε πρόσβαση στην ερχόμενη
εφαρμογή KeyFi Pro
Πρόσθετο βοηθητικό πρόγραμμα KEYFI θα
ανακοινωθεί στο 2 μέρος αυτής της σειράς όταν
καλύψουμε τις έννοιες του kToken.

KeyFi Pro
Το KeyFi Pro θα κυκλοφορήσει αρχικά ως ιδιωτική
beta που θα επιτρέπει μόνο δύο τύπους χρηστών:
● Έγκυροι κάτοχοι Διαπιστευτηρίων
Ταυτότητας με Υποστήριξη SelfKey
● KEYFI Επενδύσεις Μαρκών

Ορισμένες από τις λειτουργίες που θα ξεκλειδωθούν
στην εφαρμογή KeyFi Pro είναι οι εκδόσεις beta για
τις λειτουργίες "First Look" όπως:
● Στρατηγική Σχεδίασης και Διαχείρισης DeFi
● Πίνακας Ελέγχου Έρευνας Ανακάλυψης
Μαρκών
● Προηγμένα Κρυπτονομίσματα &
Ειδοποιήσεις DeFi σε Email / SMS /
Telegram
● Οργανωμένες Σημειώσεις Συναλλαγών /
Περιοδικό Συναλλαγών
● Παροχή πρόσβασης στην πλατφόρμα CeFi
όπως το Nexo για να κερδίσετε τόκους σε
καταθέσεις κρυπτονομισμάτων
Επιπλέον θα εξακολουθείτε να έχετε όλες τις
λειτουργίες της εφαρμογής KeyFi Core
ενσωματωμένες στην εφαρμογή Pro μαζί με
ορισμένες πρόσθετες αποκλειστικές λειτουργίες,
όπως συγχρονισμός μεταξύ πλατφόρμας, σκοτεινή
λειτουργία και άλλα.
Η κυκλοφορία beta του KeyFi Pro θα ανακοινωθεί
μόλις είναι έτοιμο, γι' αυτό φροντίστε να μας
ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
να εγγραφείτε στην κοινότητα KeyFi για να
μαθαίνετε νεότερα.
Ελπίζω να σας βοηθήσαμε να διευκρινιστούν
ορισμένα από τα βασικά σημεία για το τρέχον

οικονομικό μοντέλο μαρκών KEYFI. Καθώς
προχωράμε με την ανάπτυξη στο Ethereum L1 και
L2, θα παρακολουθούμε και θα προσαρμόζουμε το
μοντέλο μας όπως απαιτείται, για να εξασφαλίσουμε
ένα μακροπρόθεσμο βιώσιμο μοντέλο που θα
τροφοδοτεί το πρόγραμμα.
Ευχαριστούμε και πάλι την καταπληκτική και
υποστηρικτική κοινότητά μας, χαιρετίζουμε πάντα
τη συμμετοχή σας στη διακυβέρνηση, καθώς και τη
συμβολή και τα σχόλιά σας στις κοινότητές μας στο
Telegram και το Discord.
Σας ευχαριστούμε και πάλι που συμμετέχετε στην
μοναδική και υποστηρικτική κοινότητά μας, για τη
συμμετοχή σας στη διακυβέρνηση, καθώς και για τη
συμβολή και τα σχόλιά σας στις κοινότητές μας στο
Telegram και στο Discord.

