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TIM

 Untuk memimpin industri gaming P2E di 
Blockchain sembari memberikan dampak positif dan 
tahan lama pada ekosistem tersebut.

VISI

 Untuk menciptakan ekosistem game yang optimal 
dengan hiburan, permainan dan sistem penghargaan 
yang kuat.

 Untuk menghasilkan sumber pendapatan 
alternatif bagi kelas menengah.

 Untuk mendukung kawasan lindung dan 
masyarakat yang kurang terlayani melalui misi sosial.

MISI

Format Token: Token Solana SPL

TOTAL SUPLAI TOKEN
1,000,000,000 TOKEN

Penjualan Terlebih Dahulu:
Perkiraan Waktu: Q4 20222

Penjualan Publik: TBD

PENJUALAN
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Penanda:
KOMO

APA ITU KOMOVERSE?

 Sebagai salah satu platform game berbasis NFT 
pertama yang dibangun di atas blockchain Solana, 
Komoverse bertujuan untuk merevolusi permainan 
industri, pertama di Asia Tenggara dan kemudian 
secara global. Pengguna benar-benar dapat memiliki 
koleksi NFT dan mendapatkan akses ke game P2E 
(Play-to-Earn) di dalam dunia Metaverse Komodo. 
Komoverse adalah PvP (Pemain Lawan Pemain) 
strategi permainan pertempuran otomatis berbasis 
giliran di mana para pemain menyusun strategi 
gerakan karakter mereka di papan catur sesuai dengan 
atribut mereka berdasarkan kartu yang dipilih secara 
acak yang diberikan kepada mereka. Pemain akan 
kemudian menerima XP (Poin Pengalaman) setelah 
bertarung dan mereka kemudian bisa mendapatkan 
hadiah harian sesuai dengan peringkatnya masing-
masing di hari itu pada papan peringkat.

 Selain bertarung di papan catur, pemain juga 
bisa mengumpulkan dan membiakkan koleksi NFT 
mereka. Komoverse menghadirkan peluang utama 
bagi Anda untuk mengadopsi koleksi langka ini dan 
dihargai untuk keterampilan Anda dan waktu bermain 
sambil juga memanfaatkan kekuatan kepemilikan 
terdesentralisasi yang dibuat mungkin oleh teknologi 
blockchain. Setelah Anda memperoleh NFT Komoverse, 
NFT tersebut 100% dimiliki oleh Anda dan tidak ada 
NFT identik lainnya yang dapat diduplikasi atau ditiru 
oleh pihak lain.

NFT KOMOVERSE

K KOMOVERSE.IO
Y DISCORD.GG/KOMOVERSE
Q @KOMOVERSE


