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 ادمی ققنوس؛ آموزش همراه با تخفیفتوکن آک

 در دنیای امروز در تمامی سطوح زندگی است؛ اما های پیشرفتترین مولفهموزش و یادگیری یکی از مهمآ

جمله های آموزشی ازصورت حضوری از ظرفیتبهنتوانند بسیاری از افراد  است، باعث شده مختلف هایمشغله

که به لطف توسعه اینترنت  ینراهکاری نو عنوانبه آموزش مجازیبدین ترتیب ها و سمینارها بهره ببرند. دوره

 .توسعه یافته، با استقبال مواجه شده است شعار آموزش در هر زمان و در هر مکانو با 

موجود، به دلیل نبود بستری برای ایجاد اعتماد مالی آموزش متمرکز  هایکهشبها و در سامانه، حالبااین

 یکجادر ابتدا و  را غالباً تولیدکننده محتوا، مبلغ توافقیهای محتوایی و تولیدکنندگان محتوا، بین پلتفرمما

هایی که تولیدکننده در مدل همچنین ای ندارد.بهره تولیدشدهاز عواید آتی محتوای  ناچاربهکند و دریافت می

کند، می درخواستمحتوا، درصدی از درآمدهای تولیدی توسط محتوای خود را از پلتفرم انتشاردهنده محتوا 

توسط  شدهارائههای مالی به داده مجبور استو وی  وجود نداردشفاف برای تعیین میزان فروش محتوا  یابزار

در اطالعات وجود  کاریدستال احتم و یستشفاف نمعموال ها ین دادهاهای محتوایی اعتماد نماید که لتفرمپ

تواند چالش شفاف می صورتبهو با قابلیت رصد  غیرمتمرکزدر همین راستا، استفاده از یک پلتفرم  دارد.

و  یفیتباکبه تولید محتوای  درنهایتها را مدیریت کند که محتوا را رفع و سیستم درآمد آن تولیدکنندگان

 .بینجامدائه آن به مخاطبان ار

شده ققنوس و قابلیت این فناوری در تعریف توکن و قراردادهای هوشمند، امکانات فناوری دفترکل توزیع

. در این مدل، کرده استالزم جهت حمایت از حقوق مادی و معنوی تولیدکنندگان محتوای دیجیتالی را فراهم 

دهنده محتوا، تا لحظه وجود آن بر یک پلتفرم ارائه یارزش ریالی تولیدی توسط یک محتوای دیجیتال

شود، هر بار که محتوایی دیجیتالی در یک پلتفرم فروخته می در حقیقت، است. یریگرهو  محاسبهقابل

به نیازی ندارد برای  دیگر شود وتولیدکننده آن محتوا، از به فروش رفتن محتوای دیجیتالی خود مطلع می

توسط پلتفرم  شدهارائههای مالی آوردن اطالعات مالی مربوط به میزان فروش محتوای خود، به داده دست

 آزمایی آن با هزینه باال همراه است، اعتماد کند.راستی محتوا که کنندهارائه

 با هدف ،14008136853با شماره ملی  ققنوس شبکهیکی از میزبانان  عنوانبهیکتا ققنوس پارس شرکت 

مجموعه آکادمی ققنوس  را ایجاد کرده است.آکادمی ققنوس  رسانی،یجاد بستر تولید محتوای آموزشی و اطالعا
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 صورتبهشده دفترکل توزیعای جهت معرفی و ترویج فناوری ای چندرسانهی برای محتوبه پایگاهدر نظر دارد 

 منظوربه های ذکرشده واین آکادمی با مشاهده چالش همچنین خاص تبدیل شود. صورتبهعام و شبکه ققنوس 

بستر  شدهتوزیعایجاد بستری برای حمایت مالی و معنوی از تولیدکنندگان محتوای مرتبط با فناوری دفترکل 

تولید و را بتوانند محتوا فعاالن این حوزه تا  کرده استایجاد  با محوریت توکن آکادمی ققنوس غیرمتمرکز

 فروش آن را مدیریت کنند. درآمد حاصل از

در  میزبان توکن،ناشر و  ،از سوی شرکت یکتا ققنوس پارس KAT1توکن آکادمی ققنوس تحت نماد 

 مردادماه 15و تا تاریخ بر روی شبکه ققنوس منتشر خواهد شد  سال جاری( مردادماه 15) ای نزدیکآینده

مجموعه محتوا و محصوالت کاربردی تخفیفی برای استفاده از این توکن  .خواهد داشتاعتبار  1401سال 

 تخفیف درصد 30 باهای آموزشی آکادمی ققنوس شامل محتواهای تولیدشده و شرکت در سمینارها و دوره

خواهد هزار تومان منتشر  10به ارزش  و هزار تومان 7با قیمت توکن  از این هزار عدد 10 . در گام نخست،دارد

هزار تومان به فروش  7در کیف توکن ققنوس به ارزش  KAT1با نام  ، توکن آکادمی ققنوسواقع؛ درشد

تواند با مراجعه به سایت آکادمی و در هنگام عملیات پرداخت از این توکن رسد و کاربر پس از خرید آن میمی

در بازار غیرمتمرکز توکن  اینرا خریداری کند. خود هزار تومان استفاده و محتوای موردنظر  10به ارزش 

، تولیدکنندگان انکاربر شامل دارندگان توکنهمچنین  .دارد (هاتبدیل به سایر توکن)ققنوس، قابلیت تهاتر 

های ماهه توکنهای یکد در بازدهنتوانعالوه بر قابلیت تهاتر برای فروش، می های پذیرندهمحتوا و پلتفرم

را دریافت  آن دل ریالیاد تا معنرا به حساب ققنوسی شرکت یکتا ققنوس پارس عودت ده خود شدهیآورجمع

این توکن  اهدایتواند با دارد و کاربر می راققنوسی دیگر  هایقابلیت ارسال به حساب KAT1همچنین  د.نکن

 در اختیار سایرین قرار دهد. را به دیگران، تجربه استفاده از محتوای آکادمی ققنوس

ز طریق اخرید و نگهداری توکن و وجود ندارد  توکن آکادمی ققنوسو استفاده از  خریددودیتی در حم

 .استپذیر امکانکیف توکن ققنوس 
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 تلفیق آموزش و تخفیف ؛توکن آکادمی ققنوس عنوان

 تجربه استفاده از توکن برای پرداخت هزینه استفاده از محصوالت آموزشی آکادمی ققنوس هدف

 14008136853شرکت یکتا ققنوس پارس  ناشر

 ای کشورسازمان فنی و حرفه دارای مجوز از ...

 شرکت یکتا ققنوس پارس میزبان

 آکادمی ققنوس در تولیدشده دیجیتالیمحصوالت  پشتوانه

 در عرضه اولیه ریال( 100000ریال )ارزش:  70000 قیمت

 توکن 10000 مقدار عرضه

 15/05/1401تا  15/05/1399 زمان عرضه

 مزیت
استفاده از محصوالت به  مندانعالقهتجربه استفاده از توکن برای تلفیق فرهنگ و نوآوری در راستای 

، ارسال و هدیه دادن قابلیتدرصدی،  30در آکادمی ققنوس همراه با تخفیف  تولیدشدهآموزشی 

 ققنوس غیرمتمرکزامکان تهاتر در بازار 

 توانید این توکن را از کیف توکن ققنوس خریداری کنیدمیشما  شیوه خرید

 


