
Giriş

1963 yılında hayatımıza giren Pembe Panter hakkında bir hayran projesi. İçerik olarak pembe
panteri kontrol ettiğimiz sonsuz bir koşu oyunu. Oyunumuz şu anda yapım aşamasındadır,
oyunumuz en fazla 3 ay içinde çıkacaktır. Güncellenebilir içerikli oyunumuzda günlük görevler ve
aylık kazananlara $PINKP jetonları verilecektir. Kazananların ödüle hak kazanabilmeleri için
$PINKP jetonlarına sahip olmaları gerekir. Aksi takdirde, ödüller bir sonraki kazanana
aktarılacaktır. Gelecekte, nft pazarı oyuna entegre edilecek. Web sitemizde stake özelliğini
etkinleştirmek için işbirliği yapacağız. Bep20 olarak token üreteceğiz. Maksimum arzımız
1.000.000.000 ve dolaşımda sadece 500.000.000 olacaktır. Dağıtılacak ödül nedeniyle artacak olan
arzın artmaması için her işlemde token yakılacaktır. İleride yeni oyunlar için ortaklık çalışmaları
yapacağız. Sponsorluk işbirliği vs. Yeni ve gelişen bir projedesiniz, sabırlı olmak her şeyden daha
önemli.

EN BÜYÜK TOPLULUKLARDAN BİRİNİ İNŞA ETMEK İSTİYORUZ

Topluluk Ödül Sistemimiz Yoluyla Tecrübeli Hayranlara ve Yeni Hayranlara Eşsiz ve Hayatta Bir
Kez Eşsiz Fırsatlar Vermek!
 
Pembe Panter Oyunları ($PINKP), otomatik likidite havuzu büyümesi ve işlem vergilendirmesi
yoluyla sahip ödülleri ile Binance Akıllı Zincirinde başlatılan bir simgedir.
Bu topluluğu THE AY görevinde bir araya getireceğiz.
Topluluğun içinden gelen değeri ve gücü olan bir jeton, şimdi yolculuğumuza katılın!

NFT Pazar Yeri

Her türlü dijital varlık ve kripto koleksiyonları için bir pazar yeri. Kullanıcılar, dijital sanat ve
varlıkları takas edebilir, satın alabilir, satabilir, açık artırmaya çıkarabilir, teklif verebilir ve
keşfedebilir. İçerik oluşturucuların, Pink Panter Games NFT para basma özelliğini kullanarak blok
zincirinde kendi NFT'lerini üretmelerine izin verilecek. Koleksiyon ve NFT yapmak için içerik
oluşturucuların herhangi bir programlama bilgisine sahip olmalarına gerek yoktur. Bunun dışında,
Pink Panter Games bir grup sanatçıyı istihdam edecek ve kendi içeriğini halka satmak için
yükleyecektir. NFT'ler oluşturup satacağız ve bu faaliyetlerden elde edilen para hayır kurumlarına
bağışlanacak. İçerik veya NFT satan kullanıcılar, bir ürünü sabit bir fiyata satabilir, düşen bir fiyat
listesi oluşturabilir veya bir açık artırma listesi oluşturabilir. Resim, fotoğraf, dijital sanat, müzik
dosyaları, 3d modeller, filmler, konserler, kitaplar veya videolar olsun her türlü içerik
memnuniyetle karşılanacaktır. Bu, sanatçılara kariyerleri üzerinde tam kontrol sağlayarak, daha
büyük ajanslara büyük bir ücret ödemek zorunda kalmadan hedeflerine ulaşmalarını sağlar. Bu
NFT pazarı için Binance Akıllı Zincir (BEP-20) yardımcı programı simgesi, sanatçıların ve
üreticilerin fikirlerini NFT'lere dönüştürmelerine, müzik, sanat ve oyun oynamayı koleksiyon
NFT'leriyle birleştirmelerine olanak tanır. Pink Panter Games NFT marketi, Pink Panter Fan Token
($PINKP) tarafından desteklenecektir, yani tüm işlemler bu token aracılığıyla yapılacaktır. Her
sanatçıya Pembe Panter Taraftar Jetonları verilecektir. Gelecekte planlandı.



Yol Haritaları

Q4 2021

Yol 1
 
Web Sitesi Lansmanı
Pembe kağıt
İlk Airdrop
Ön satış
Topluluk ödülleri

Yol 2
 
Kurumsal Satışlar
CoinHunt, CoinSniper'da listeleme.
Pancakeswap Listeleme
Coinmarketcap'te listeleme
Coingecko'da listeleme

Yol 3
 
Planlama Çalıştayı
Maliyetleri İncele ve Ayarla
Bütçeler
Büyük Etkileyici İtme
İşbirlikleri

Yol 4
 
Yeni listeleme planı
Pazarlama kampanyası (etkileyiciler, reklam panoları, pazarlama hizmeti)
Android ve iOS'ta oyun sürümü
Web Sitesi Güncellemesi
BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN!

Pink Panter Games'in yol haritası birçok aşamayı içeriyor. Yapılacaklar listesi gibi olduğu için
belirli bir zaman çizelgesi yoktur. Pembe Panter Oyunları ekibi, her aşamayı adım adım tamamlar
ve proje geliştirmeyi olabildiğince hızlı bir şekilde hızlandırır. Lütfen Dikkat: Sahne sırası, topluluk
ve yatırımcıların kararına göre değiştirilebilir. Planlarda değişiklik olması durumunda bilgiler
güncellenecektir.



Tokenomics

Temel Bilgi

🔹 Token Name : PINK PANTER FAN TOKEN

🔹 Token Symbol : PINKP

🔹 Token Type : BEP20

🔹 Platform : Binance Smart Chain

Token Tahsisi

Tokenomics detayları belirlendiğinde yakma oranları, dağıtım oranları ve cüzdan
adresleri güncellenecektir.



Sonuç

Pink Panter oyunumuzu Google Play ve App Store'dan indirerek ve rekabet ederek $PINKP token
varlığınızı artırabilirsiniz. İlerleyen süreçte nft market ve stake etme konusunda gerekli adımları
atıp ortaklar edineceğiz.

Yatırım yaparak ve oyun oynayarak geleceğin dünyasında yer alabilirsiniz.

Bize güvenin ve geleceğe bizimle adım atın.

Pink Panter Fan Token

owner@pinkpantergames.com


