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About Us

Our Vision

Built as a super token, Empire 
Token is a decentralized token on 
the Binance Smart Chain which 
brings utility stretching from 
DeFi applications to real-world 
operations. 
 
 The initial idea for Empire came 
from Dulla, Empire’s Founder and 
CEO, when after discussing with 
other investor friends the current 
state of the BSC, decided to create 
an honest, utility, and community 

Empire’s vision is carved on its 
own name: We crave the top and 
are climbing for it by building 
safe, market-driven applications 

driven token. Learn a little more 
about our story by listening to the 
BSC News podcast! 
  
 It has always been our goal to 
bridge the gap between the crypto 
world and the real world as the latter 
gradually adapts to cryptocurrency. 
We aim to do this by integrating 
strong use cases into the token that 
will bring value not only to the whole 
DeFi and blockchain ecosystem but 
also the real world. 

and solutions. Our dApps include 
an innovative NFT marketplace, 
followed by dozens of integrations 
currently in production. 
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Who We Are

Dulla is the founder and CEO of 
Empire. His work experience talks 
for itself. His more than 5 years 
of experience managing digital 
communications for one of the 
leading telecommunications 
companies in the world led him to 
explore different paths and ideas 

We are a team of experienced 
developers, project managers, 
marketers, designers, and content 
writers, who work together on 
bringing the project’s vision to life 

about how we relate with the digital 
changes and how we can seize 
the opportunities brought by the 
Blockchain technology. His personal 
goal is to expand Empire’s ideals and 
keep on creating solutions for the 
modern economic needs, beginning 
on the BSC.

by utilizing our capabilities to deliver 
the highest quality products and 
services that will establish Empire’s 
name on the blockchain.

Dulla, Empire’s Founder And CEO

The Team
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Our Core Values

Responsibility

We take our business extremely 
seriously. We are fully responsible 
and accountable in front of our 
shareholders, our team, our users 
and followers alike. 
We believe in responsible growth, 
that benefits everyone: our 
shareholders, our employees, our 
users, our followers as well as the 
crypto and decentralized 
worlds overall. 

Honesty

From the get go, we’ve been quite 
clear and transparent, and this 
is intrinsic to our DNA and who 
we are. We believe compromising 
honesty hurts everyone. We will 
always be fully transparent with our 
shareholders, users, employees and 
followers. 

Ferocious Growth

With our motto “Keep Climbing”, it 
is clear that our appetite for growth 
is insatiable. It takes this mindset 
to build an empire. In fact, without 
this, nothing worthy has ever 
been achieved. We believe there’s 
tremendous value to be conquered 
in the world, and we will capture and 
monetize this value unlike any token 
has ever done. We will grow steadily 
and ferociously. Our empire will 
expand every single day. 

Adaptability

You cannot grow without being 
adaptable and agile. We understand 
that every project faces challenges, 
but survival and growth belong to 
the fastest to embrace, adapt 
and pivot.  
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The Empire Marketplace

There is no doubt about the 
future of Empire. Our roadmap 
is fantastically designed and 
followed to make it to the 
top. As the first of our many 
use cases,  we introduce the 
Empire NFT Marketplace! 
With this platform, we aim 
to become a mainstay in 
developing a new economy 
for virtual goods and services. 
The project development is 
led by a team of professionals 
focused on creating the most 
user-friendly marketplace for 
nonfungible tokens (NFTs) 
including art, music, and 
stories, among others.

We aim to provide only the 
highest quality products to our 
investors. In order to deliver a 
top-notch innovative platform, 
we have integrated neverseen-
before features into the Empire 
NFT Marketplace!

Our NFT marketplace is the 
first-ever marketplace that 
accepts partnered projects’ 
native token to mint and trade 
NFTs. By partnering with 
Empire, the project will be 
able to use our marketplace 
as an IDO platform for their 
NFT collection, and their 
community will be able to mint, 
buy, and sell their NFTs using 
the project’s native token.

Moreover, in line with our goal 
to merge the crypto world and 
real world, we are bring your 
digital assets to life by adding 
physical item NFTs to our 
marketplace. During the next 
phase of the development, we 
will introduce the NFT
Licensing feature, which will 
allow creators to license their 
media for
commercial use. Instead of 
only making a one-time profit, 
creators can earn
steady income by leasing their 
assets for use.

THE FIRST OF THE EMPIRE USE CASES, 
WELCOME TO THE EMPIRE NFT MARKETPLACE!
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How It Works

SET UP YOUR WALLET

Create your Binance Smart Chain 
(BEP-20) wallet on Metamask then 
connect your wallet to our website 
to get started.

CREATE YOUR 
COLLECTION

Get creative and make your own 
collection of NFTs—be it art, music, 
photos, or any other digital assets. 
The sky’s the limit! 

ADD YOUR NFTs

Add your NFTs to the expanding 
digital asset collections on the 
blockchain by minting them on our 
marketplace.

LIST THEM FOR SALE

Start trading your NFTs. Buy, sell, 
and auction your favorite collections 
on the most innovative NFT 
marketplace on BSC.
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Marketplace Sections

CATEGORIES
Here, you’ll find NFT listings under 
different categories. Currently, we 
have 13 categories available on our 
marketplace: Art, Photography, 
Music, Tattoo, Domain, Videos, 
Pixelated, Cartoon, 3D, Memes, 
Sports, Gaming, and Physical Items. 
Whether you’re an artist, illustrator, 
painter, photographer, singer, or 
composer —your lovely creations 
have a place in our marketplace! 

TOP TRENDING IMAGES
In this section, you will find the most 
viewed NFTs in our marketplace. Be 
fast or you might miss out!

TOP COLLECTORS
Perhaps they just do it for fun or 
they are actual connoisseurs of 
NFT—we appreciate their works 
so we decided to make a section 
dedicated for creators and projects 
with the biggest collections!

LIVE AUCTION
A place to put your NFTs up for 
bidding, we have a live auction 
section for people who find thrill in 
winning over a rare gem! 

TOP NFTs
Here, you’ll find the top NFTs listed 
on the Empire NFT Marketplace, 
ranked by volume, floor price, and 
other statistics.

ACTIVITY
Wanna see the trading volume? We 
got you covered with our trading 
history data where you can find the 
recently minted and traded NFTs!
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ROADMAP
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The Empire Token Tokenomics 

Reflections
Marketing and 

Team

Team

The 10% taxes are applicable to buy, sell, and wallet-to-wallet transfer transactions.

Disclaimer: The tokenomics can be changed as needed but will not exceed 10 percent.

Liquidity Pool

2%2.5%

1% 4.5%
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Distribution

Private Sale

Staking & 
Rewards

Marketing, Partnerships, and Team Wallets are locked

6%

10%

Presale

32%

5%

Liquidity

Manual Burns

Marketing

Team

21%

12%

7%

7%
Partnerships 
And Listings



14Empire Token 2021

A word from our founder
It’s easy to promise the moon. We’re 
not riding the moon wave. Too many 
tokens are, and it’s quite easy to be 
another space coin. 
Instead this is a token built for 
the real world. We’re building a 
real empire here on earth, that 
exponentially beats any moon 
journey. There’s enough value to 
conquer right here. 
I’ve always wondered why there are 
very few tokens in the crypto space 
that have real life applications that 
bring value to users. And this made 
me really believe that we can do 
better. 
We’re introducing an ever 
progressing token that is created 
to push the boundaries of DeFi. 
Starting by evolving the NFT space, 
with real use cases, giving it that 
next layer of value. A new revenue 
stream for NFT owners through 
licensing, is the first commercial use 
case we’re creating. We believe this 

will make the NFT space significantly 
more valuable. 
While this on its own can be 
massive, it is only a small step. 
From there we keep climbing. Next 
comes direct billing contracts 
with businesses that only accept 
fiat money, thereby filling that gap 
between the real world and the 
crypto world. Think a hotel booking 
application, using Empire token, 
and offering exclusive discounts 
on hotel bookings. Integration with 
ride hailing apps, offering special 
rates. A “buy one get one free” deals 
marketplace. Discounted airline 
tickets using our own search engine. 
Get the idea? 

We’re building a real-
world empire, and 
with us you will keep 
climbing.



15Empire Token 2021

Strong Use Cases Professional Team

RFI Static Rewards

Automatic LP

Futuristic Vision

Why Empire Token
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https://t.me/empiretokenworld

https://twitter.com/RealEmpireToken

https://empiretoken.world

http://empirenft.io
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Hakkımızda

Vizyonumuz

Süper bir token olarak, Binance Smart 
Chain ağında inşa edilen Empire 
Token, DeFi uygulamalarından gerçek 
dünya operasyonlarına kadar uzanan 
ve fayda sağlayan merkezi olmayan 
bir tokendir.

Empire’ın ilk fikri, Empire Kurucusu ve 
CEO’su Dulla’dan geldi, diğer yatırımcı 
arkadaşlarıyla BSC’nin şu anki 
durumunu tartıştıktan sonra, dürüst, 
faydalı ve topluluk odaklı bir token 
yaratmaya karar verdi. BSC Haber 

Empire’ın vizyonu isminde saklıdır: 
Zirveye oynuyoruz, güvenli ve Pazar 
odaklı uygulamalar ve çözümler 
geliştirerek zirveye tırmanıyoruz. 

podcast’ini dinleyerek hikayemiz 
hakkında biraz daha fazla bilgi edinin!

Kripto dünyası ile gerçek dünya 
arasındaki boşluğu kapatmak her 
zaman hedefimiz olmuştur, çünkü 
gerçek dünya yavaş yavaş kripto para 
birimine adapte oluyor. Bunu, yalnızca 
tüm DeFi ve blockchain ekosistemine 
değil aynı zamanda gerçek dünyaya 
da değer katacak güçlü kullanım 
alanlarını tokene entegre ederek 
yapmayı amaçlıyoruz.

Uygulamalarımız yenilikçi bir 
NFT pazaryeri ve DEX’in yanı sıra 
geliştirme aşamasında olan fazla 
sayıda uygulama içerir.
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Biz Kimiz

Abdullah, ya da kendi sevdiği 
şekliyle Dulla, Empire’ın kurucusu ve 
CEO’sudur. 10 yılı aşkın pazarlama 
deneyimi ve dünyanın önde gelen 
telekomünikasyon şirketlerinden 
birinde 5 yıldır yaptığı dijital iletişimi 
yönetme deneyimi sayesinde dijital 
dönüşümlere nasıl yaklaşacağımız 

Empire’ın adını blokchainde 
yerleştirecek, en kaliteli ürünleri 
ve hizmetleri sunmak için 
yeteneklerimizi kullanarak projenin 
vizyonunu hayata geçirmek 

ve Blockcahin teknolojisindeki 
fırsatları nasıl yakalayacağımız 
konusunda farklı yollar ve fikirler 
keşfetti.  Kişisel hedefi, Empire’ın 
ideallerini genişletmek ve BSC’den 
başlayarak modern ekonomik 
ihtiyaçlara çözüm üretmektir.

için birlikte çalışan deneyimli 
geliştiriciler, proje yöneticileri, 
pazarlamacılar, tasarımcılar ve içerik 
yazarlarından oluşan bir ekibiz.

Dulla, Kurucu & CEO

Takım
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Değerlerimiz

Sorumluluk

İşimizi son derece ciddiye 
alıyoruz. Holderlamıza, ekibimize, 
kullanıcılarımıza ve takipçilerimie 
karşı tamamen sorumluluk 
duygusuyla ve hesap verebilir 
şekilde ilerliyoruz. Bizimle yaptığınız 
yatırımlarınıza değer veriyoruz 
-para, zaman veya güven- ve 
yatırımınızın başarılı olması bizim 
sorumluluğumuzda.

Dürüstlük

Başından beri oldukça açık ve 
şeffaf olduk, bu DNA’mızın özünde 
var. Dürüstlükten taviz vermenin 
herkese zarar verdiğine inanıyoruz. 
Holderlarımıza, kullanıcılarımıza, 
çalışanlarımıza ve takipçilerimize 
karşı her zaman tamamen şeffaf 
olacağız.

Agresif Büyüme

Keep Climbing ( Tırmanmaya 
Devam Et) mottomuz büyüme 
iştahımızın ne kadar doymak 
bilmez olduğunu göstermekte. Bir 
Empire (İmparatorluk) inşa etmek 
bu düşünce sistemini gerektirir. 
Gerçekte de bu olmadan değerli 
hiçbir şey başarılamamıştır. 
Dünyada fethedilecek muazzam 
bir değer olduğuna inanıyoruz ve 
bunu şimdiye kadar hiçbir tokenin 
yapmadığı şekilde ele geçirip 
paraya çevireceğiz. İstiktarlı ve 
agresif şekilde büyüyeceğiz. 
İmparatorluğumuz her gün 
genişlemeye devam edecek.

Uyum Sağlayabilirlik

Uyumlu ve çevik olmadan gelişme 
sağlayamazsınız. Her projenin 
zorluklarla karşılaşabileceğini 
biliyoruz, ancak hayatta kalma 
ve büyümeyi yalnızca zorluğu 
hızlı karşılayıp uyum sağlayanlar 
gerçekleştirebilir.
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Empire Pazar Yeri

Empire’ın geleceği hakkında 
hiçbir şüphe yok. Yol haritamız 
fevkalade tasarlanmış ve 
zirveye çıkmak için takip 
edilecektir. Pek çok kullanım 
örneğimizden ilki olarak Empire 
NFT Marketplace’i tanıtıyoruz! 
Bu platform ile sanal mal ve 
hizmetler için yeni bir ekonomi 
geliştirmede temel dayanak 
noktası olmayı hedefliyoruz. 
Proje geliştirme, diğerleri 
arasında sanat, müzik ve 
hikayeler de dahil olmak üzere, 
Non-fungible tokenlar (NFT’ler) 
için en kullanıcı dostu pazarı 
oluşturmaya odaklanan bir 
profesyonel ekip tarafından 
yönetiliyor. Yatırımcılarımıza 
sadece en kaliteli ürünleri 
sunmayı amaçlıyoruz. Birinci 
sınıf yenilikçi bir platform 
sunmak için daha önce hiç 
görülmemiş özellikleri Empire 
NFT Marketplace’e entegre 
ettik! NFT pazar yerimiz, 
NFT’leri basmak ve takas 

etmek için ortak projelerin 
kendi tokenlerini kabul eden ilk 
pazar yeridir.Projeler, Empire ile 
ortaklık kurarak Pazaryerimizi 
NFT koleksiyonları için bir IDO 
platformu olarak kullanabilecek 
ve toplulukları projenin kendi 
tokenlerini kullanarak NFT’lerini 
basabilecek, satın alabilecek ve 
satabilecek.

Ayrıca, kripto dünyasını ve 
gerçek dünyayı birleştirme 
hedefimiz doğrultusunda, 
pazarımıza fiziksel ürün NFT’leri 
ekleyerek dijital varlıklara 
hayat verin. Geliştirmenin 
bir sonraki aşamasında, 
içerik oluşturucuların ticari 
kullanım için medyalarını 
lisanslamalarını sağlayacak 
NFT Lisanslama özelliğini 
tanıtacağız. İçerik oluşturucular 
yalnızca bir kerelik kar elde 
etmek yerine varlıklarını 
kullanım için kiralayarak sabit 
gelir elde edebilirler.

EMPIRE’IN İLK KULLANIM ALANLARINDAN
EMPIRE NFT MARKETPLACE’E HOŞ GELDİNİZ!
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Nasıl Çalışır

CÜZDANINIZI 
AYARLAYIN

Binance Smart Chain (BEP-20) 
cüzdanınızı Metamask’ta oluşturun 
ve ardından başlamak için 
cüzdanınızı web sitemize bağlayın.

KOLEKSİYONUNUZU 
OLUŞTURUN

Yaratıcı olun ve sanat, müzik, 
fotoğraf veya diğer dijital varlıklar 
olsun, kendi NFT koleksiyonunuzu 
oluşturun. Gökyüzü sınırdır!

NFT’NİZİ EKLEYİN

NFT’lerinizi, pazar yerimizde basarak 
blok zincirindeki genişleyen dijital 
varlık koleksiyonlarına ekleyin. 

SATMAK İÇİN 
LİSTELEYİN

NFT’lerinizi satmaya başlayın. 
BSC’deki en yenilikçi NFT pazarında 
en sevdiğiniz koleksiyonları satın 
alın, satın ve açık artırmaya çıkarın.
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Pazar Yeri Bölümleri

KATEGORİLER
Burada, farklı kategoriler altında 
NFT listelerini bulacaksınız. Şu anda 
pazarımızda 13 kategori mevcut: 
Sanat, Fotoğraf, Müzik, Dövme, Etki 
Alanı, Videolar, Pikselleştirilmiş, 
Çizgi Film, 3D, Memeler, Spor, Oyun 
ve Fiziksel Öğeler. İster bir sanatçı, 
illüstratör, ressam, fotoğrafçı, şarkıcı 
veya besteci olun, güzel eserlerinizin 
pazarımızda yeri var! 

TREND OLAN 
İÇERİKLER
Bu bölümde, pazarımızda en çok 
görüntülenen NFT’leri bulacaksınız. 
Hızlı olun yoksa kaçırabilirsiniz!

EN İYİ 
KOLEKSİYONCULAR
Belki de bunu sadece eğlence 
için yapıyorlar ya da gerçek NFT 
uzmanları - çalışmalarını takdir 
ediyoruz, bu yüzden en büyük 
koleksiyonlara sahip yaratıcılara ve 
projelere ayrılmış bir bölüm yapmaya 
karar verdik!

CANLI AÇIK ARTIRMA
NFT’lerinizi teklif vermek için 
koyabileceğiniz bir yer, nadir 
bulunan bir mücevheri kazanmanın 
heyecanını bulan insanlar için canlı 
bir açık artırma bölümümüz var!

EN İYİ NFT’LER
Burada, Empire NFT Marketplace’te 
listelenen, hacme, taban fiyata ve 
diğer istatistiklere göre sıralanmış 
en iyi NFT’leri bulacaksınız.

AKTİVİTE
İşlem hacmini görmek ister misiniz? 
Yakın zamanda basılan ve işlem 
gören NFT’leri bulabileceğiniz işlem 
geçmişi görebilirsiniz.
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YOL HARİTASI
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Empire Token Tekonomi 

Yatırımcıya 
Dağıtılan

Marketing ve 
Takım

Takım Likidite Havuzu

2%2.5%

1% 4.5%

The 10% taxes are applicable to buy, sell, and wallet-to-wallet transfer transactions.

Disclaimer: The tokenomics can be changed as needed but will not exceed 10 percent.
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Dağılım

Özel Satış

Stake & 
Ödüller

Marketing, Partnerlik ve Takım Cüzdanları Kilitlidir

6%

10%

Presale

32%

5%

Likidite

Manuel Yıkım

Marketing

Takım

21%

12%

7%

7%
Partnerlik ve 

Listeleme
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Kurucumuzdan Bir Söz
Aya gidiyoruz demek kolaydır. 
Biz ay sözü vermiyoruz. Çok fazla 
token var ve başka bir uzay tokeni 
olmak oldukça kolay. Bunun 
yerine bu token, gerçek dünya için 
oluşturulmuştur. Burada, herhangi 
bir ay yolculuğunu yenecek olan 
gerçek bir imparatorluk inşa 
ediyoruz. Burada fethetmek için 
yeterli değer var. Kullanıcılara değer 
katan gerçek hayat uygulamalarına 
sahip kripto alanında neden çok 
az token olduğunu hep merak 
etmişimdir. Ve bu beni gerçekten 
daha iyisini yapabileceğimize 
inandırdı. DeFi’nin sınırlarını 
zorlamak için yaratılan, sürekli 
ilerleyen bir token sunuyoruz. NFT 
alanını gerçek kullanım örnekleriyle 
geliştirerek, ona bir sonraki değer 
katmanını vererek başlıyoruz. 
Lisanslama yoluyla NFT sahipleri için 
yeni bir gelir akışı, yarattığımız ilk 
ticari kullanım örneğidir. Bunun NFT 
piyasaını önemli ölçüde daha değerli 

kılacağına inanıyoruz. Bu tek başına 
çok büyük olsa da, sadece küçük bir 
adımdır. Oradan tırmanmaya devam 
ediyoruz. 
Ardından, yalnızca itibari para 
kabul eden işletmelerle doğrudan 
ödeme sözleşmeleri geliyor ve 
böylece gerçek dünya ile kripto 
dünyası arasındaki boşluğu 
dolduruyor. Empire Token kullanan 
ve otel rezervasyonlarında özel 
indirimler sunan bir otel rezervasyon 
uygulaması düşünün. Yolculuk 
paylaşımı uygulamalarıyla özel 
indirimler sunan bir entegrasyon. Bir 
“bir alana bir bedava” fırsatlar pazarı. 
Kendi arama motorumuzu kullanarak 
indirimli uçak biletleri. Fikri anladınız 
mı?

Gerçek bir dünya 
imparatorluğu inşa 
ediyoruz ve bizimle birlikte 
tırmanmaya devam edin!
(Keep Climbing)
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Güçlü Kullanım Alanları Profesyonel Ekip

RFI Statik Ödülleri

Otomatik Eklenen 
Likidite

Fütüristik Vizyon

Neden Empire Token
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https://t.me/empiretokenworld

https://twitter.com/RealEmpireToken

https://empiretoken.world

http://empirenft.io
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关于我们

帝国市场

路线图

帝国代币经济

创始人的话

关于我们

我们的愿景

作为超级代币建造的,帝国 
 代币是一种去中心化的代币 
 币安智能链 
 带来效用延伸从 
 (DeFi 去中心化金融)应用到现实世界 
 操作!

帝国最初的想法来了 
 来自帝国的创始人杜拉和 
 CEO首席执行官，当在与 
 其他投资者朋友目前在 
 BSC 的状态，决定创建 
 一个诚实、实用和社区驱动的代币。 多
了解一点 

帝国的愿景铭刻在自己的名字上：我们
渴望可以攀登的更高，并通过坚 
固安全的建造物来攀登的更高。我们的
目标一直是
 弥合加密货币和现实世界之间的差距 
 世界和现实世界作为后者 
 逐渐适应加密货币世界。 
 我们的目标是通过整合 
 强大的应用到代币中 

 关于我们的故事 
 BSC 新闻播客！

我们的目标一直想 
 弥合加密货币与现实世界之间         的
差距 
 世界和现实世界作为后者 
 逐渐适应加密货币。 
 我们的目标是通过整合 
 强大的应用到代币中 
 不仅会给整体DeFi 去中心化金融和区
块链生态系统带来价值同时也会在现实
世界带来价值。

 不仅会给整体DeFi 去中心化金融和区
块链生态系统带来价值，并且也会带来
现实世界中产生价值。驱动市场的应用
程序和解决方案来为首。 我们 
的应用程序包括一个创新的 NFT 市场
和一个去中心化交易所, 其次是目前正
在开发的其中一个项目。项目目前已经
在开发当中!
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我们是谁

杜拉是帝国创始人兼首席执行官 
 。 他的工作经历不言自明。 他的 5 年多 
 管理数字化的经验 
 其中之一的世界上通讯  

开发人员、项目经理、 
 营销人员、设计师和内容 
 一起工作的作家 
 将项目的愿景变为现实 
 关于我们如何与数字联系 
 变化以及我们如何抓住 
 带来的机遇和区块链技术。 他的个人目

 领先的电信 
 公司带领他 
 探索不同的路径和新的想法 
 我们是一支经验丰富的团队

标是扩大理想的帝国和继续创新解决现
代经济需求方案，开始于BCS链上。通过
利用我们的能力带来 
 最优质的产品和服务
 建立在名为帝国的 
 区块链上!

Dulla, 帝国创始人兼首席执行官

团队
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我们的核心价值观

责任
我们非常重视我们的业务 
  我们完全负责和负责任的对待我们的
股东、我们的团队、我们的用户和追随
者。我们相信被负于责任感的我们，能够
帮助我们有效的增长，也使所有我们的
股东、我们的员工、我们的用户、我们的
关注者以及加密和去中心化世界整体受
益以及更放心的投资在我们的项目中。

诚实
从一开始，我们就很 
 清晰而且透明化，而这 
 是我们的基因里所固有的，我们相信妥
协诚实会带来每一个人造成伤害。 始终
会对我们股东、用户、员工和追随者完全
透明化!

凶猛的成长
以我们的座右铭“继续攀登”，它很明显，
我们对于我们成长 
 是贪得无厌。 需要这种心态来建立一个
帝国。 事实上没有这种追求更完美的心
态，就没有什么值得的期望了。 我们相
信有待征服的巨大价值在这个世界上，
我们将捕捉和与任何代币不同，曾经做
过将此价值货币化。 我们会稳步成长 
 并且凶猛。每天都在扩展我们的帝国。 

适应性
没有适应性强且敏捷的你就无法成长与
生存。 我们明白 
 每个项目都面临不同的挑战，我们需要
敏捷、适应性强和改革，维持生存和持续
成长!  
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帝国市场

毫无疑问 
 帝国的未来。 我们的路线图 
 设计精美， 
 随之而来的是 
 最佳。 作为我们许多人中的第一
个 
 应用，我们介绍 
 帝国 NFT 市场！ 
 有了这个平台，我们的目标是 
 成为中流砥柱 
 发展新经济 
 用于虚拟商品和服务。 
 项目开发是 
 由专业团队带领 
 专注于创造 
 用户最友好的市场 
 不可替代的代币 (NFT) 
 包括艺术、音乐和 
 故事等。

我们的目标是只提供 
 最优质的产品给我们 
 投资者。 为了提供一个 
 一流的创新平台， 
 我们集成了之前从未见过的- 
 功能进入帝国NFT 市场！

我们的 NFT 市场是 
 有史以来第一个市场 

 接受合作项目’ 
 用于铸造和交易的原生代币 
 NFT。 通过与 
 帝国，该项目将 
 能够使用我们的市场 
 作为他们的 IDO 平台和 
 NFT 收藏，以及它们的 
 社区将能够铸造代币， 
 使用购买和出售他们的 NFT 
 项目的原生代币

此外，符合我们的目标 
 合并加密世界和 
 真实世界，我们带来了你 
 数字资产通过添加 
 实物项目 NFTs 到我们的 
 市场。 在接下来的 
 发展阶段，我们 
 将介绍 NFT 
 许可功能，这将 
 允许创作者许可他们的 
 媒体为 
 商业用途。 代替 
 只赚取一次性利润， 
 创作者可 
 通过使用出租他们的资产赚取稳
定收入

第一个帝国用例， 
  欢迎来到帝国 NFT 市场！
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这个是怎么运作

设置您的钱包
创建您的币安智能链 (BEP-20) 钱包在 
Metamask 然后 将您的钱包连接到我
们的网站以开始使用

创造你的 收藏品
发挥创意并制作自己的 
 NFT 收藏——无论是艺术、音乐、 
 照片或任何其他数字资产。 
 沒有限制

添加你的NFTS
将您的 NFT 添加到扩大的数字资产收
藏 通过在我们的区块链上铸造它们的
市场。

列出他们出售
开始交易您的 NFT。 买卖， 
 并拍卖您最喜欢的收藏 
 在最具创新性的 NFT市场BSC上
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市场部分
类别
在这里，您会在下面找到 NFT 列表 
 不同的类别。 目前，我们 
 我们有 13 个类别 
 市场：艺术，摄影， 
 音乐，纹身，域名，视频， 
 像素化，卡通，3D，模因， 
 运动、游戏和实物项目。 
 无论你是艺术家、插画家、 
 画家、摄影师、歌手或 
 作曲家——你可爱的作品 
 在我们的市场上占有一席之地！

热门图片
在本节中，您将会找到最多人 
 在我们的市场中查看的 NFT。  
 要快，否则你可能会错过！

顶级收藏家
也许他们只是为了好玩或 
 他们是真正的NFT鉴赏家 
 —我们欣赏他们的作品 
 所以我们决定制作 
 专为创作者和项目而设 
 拥有最大的收藏的一个部分！

现场拍卖
一个放置你的NFT 出价的地方 
 ，我们有现场拍卖 
 为那些在其中找到刺激的人而设的部
分 
 赢得稀有宝石！ 

顶级 NFT
在这里，您会找到列出的顶级 NFT 
 在 帝国 NFT 市场上， 
 按数量、底价和 
 其他统计。

 活动
想看成交量？ 我们 
 让您查看我们的交易 
 历史数据，您可以在其中找到 
 最近铸造和交易的 NFT！
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路线图
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帝国代币经济

代币自生成机制营销和 
 团队

团队 流动资金池

2%2.5%

1% 4.5%

The 10% taxes are applicable to buy, sell, and wallet-to-wallet transfer transactions.

Disclaimer: The tokenomics can be changed as needed but will not exceed 10 percent.
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分配

私人销售

质押 & 
 奖励 

营销、合作伙伴和团队钱包被锁定

6%

10%

预售

32%

5%

流动性

手动销毁

营销

团队

21%

12%

7%

7%
合伙和清单
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创始人的话
我们不是在骑月球答应是很容易到达月
球。代币太多了，很容易成为另一个太
空币。 
 相反，这是一个为 
 现实世界。 我们正在建设一个 
 地球上真正的帝国，那个 
 以指数方式击败任何月亮 
 旅行。 有足够的价值 
 征服这里。 
 我一直想知道为什么会有 
 加密空间中的代币很少 
 具有现实生活应用的 
 为用户带来价值。 这使得 
 我真的相信我们可以做到 
 更好的。 
 我们推出了一个永远 
 创建进度的代币 
 突破 DeFi 去中心化金融的界限。 
 从进化 NFT 空间开始， 
 用真实的用例，给它 
 下一层价值。  
 我们正在创建的案例所有应用者通过
NFT许可带来新的收入 ，这是是第一个
商业用途 
 。 我们相信这 
 将使 NFT 空间显着 

 更有价值。 
 虽然这本身可以 
 更巨大的，这只是一小步。 
 从那里我们继续攀登。 下一个 
 直接合约计费 
 与生意只接受 
 法定货币，从而填补了这一空白 
 在现实世界和 
 加密货币世界之间。 想想看预订酒店可
以使用帝国代币的应用程序， 
 并提供独家折扣 
 关于酒店预订。 与市场
 叫车应用程序，提供特别的 
 福利与折扣。  “买一送一”优惠 
 。 航空公司折扣的
 飞机票票使用我们自己的搜索引擎。 
 明白了吗？

我们正在建造一个真正的- 
 帝国世界， 
 和我们一起你会保持 
 向上攀登。
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强大的应用 强大的营销计划

RFI 静态奖励

自动流动性池

未来愿景

为什么选择帝国币
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https://t.me/empiretokenworld

https://twitter.com/RealEmpireToken

https://empiretoken.world

http://empirenft.io


