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A Voluhpia chega
pronta para dominar

01

A revolução cripto continua num ritmo cada vez mais empolgante. Com o
crescente número de grandes investidores entrando nesse negócio e o
Metaverso tomando forma, não há mais discussões se o futuro do mercado
financeiro será baseado ou não em Blockchain. Depois de todas as grandes
marcas começarem a se movimentar para incorporar estas tecnologias
(Metaverso e Blockchain), isso parece já estar definido. Nessa realidade,
nosso papel como criadores de um novo Token foi encontrar a melhor
combinação possível para a Voluhpia e colocá-la em posição de liderar esse
movimento dentro do mercado de entretenimento adulto e sensual.
Com as atualizações do projeto, pessoas influentes se aproximaram do
projeto Voluhpia, alguns deles são personalidades de destaque no mercado
cripto e esse know-how nos ajudou a construir uma série de mudanças que
estão sendo implantadas agora, tornando o projeto ainda melhor e mais
promissor:
A principal delas é no supply do token $VLP, agora limitado a 1 bilhão max.
supply de tokens disponíveis. Um volume inteligente totalmente alinhado
com o potencial de movimentação financeira do mercado de
entretenimento adulto e sensual, que escolhemos para ser nossa base.
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Pensando nas novas experiências que se aproximam com a chegada do
Metaverso, adicionamos alguns novos produtos que vão enriquecer ainda
mais a experiência do usuário do ecossistema Voluhpia e potencializar a
circulação do Token $VLP nesse processo.
Agora, teremos além do marketplace com conteúdo erótico e sensual, nossa
própria casa no Metaverso, uma loja de experiências, nosso próprio fan site para
assinantes apoiadores dos nossos influenciadores, além de um cardápio
exclusivo de experiências em realidade virtual.

Também repensamos os modelos de aquisição e circulação do
token $VLP. A palavra da ordem é liberdade.

02
?
?

?

Se você chegou agora,
entenda o que é o
Voluhpia Token

O que é?

VOLUHPIA Token | $VLP é um token de utilidade (utility token)
desenvolvido no ecossistema da Binance Smart Chain, destinado a viabilizar
transações de NFTs (non fungible tokens) comercializados no marketplace
Voluhpia.
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Retorno ao investidor:
O Ecossistema de entretenimento da Voluhpia surge como uma resposta ao
anseio da comunidade produtora de conteúdo NSFW no mercado brasileiro
e internacional, oferecendo todas as vantagens e a segurança que o sistema
NFT traz para criadores de conteúdo, evitando a pirataria e protegendo o
direito desses criadores, elevando seus lucros.
Tomando o Brasil como sua base de crescimento, o Voluhpia vem para atender
a demanda dos consumidores brasileiros por um marketplace de conteúdo
adulto, já que culturalmente o país, maior falante da língua portuguesa no
mundo, é bastante isolado em seu idioma e por isso, praticamente imune aos
conteúdos internacionais. Dados do British Council apontam que apenas 1% dos
brasileiros é fluente na língua inglesa num levantamento feito em 2021.
Enquanto isso, uma pesquisa realizada em 2018 pelo Quanta, um importante
instituto de pesquisa nacional, apontou que 22 milhões de brasileiros
confessam consumir pornografia, tornando o Brasil um dos principais mercados
dessa área.
Nessa mistura perfeita, surge o $VLP, como o token que terá exclusividade para
todas as negociações dentro das plataformas do Voluhpia, o que,
consequentemente, vai gerar um volume de movimentação constante para a
moeda, que será exclusiva para todos os serviços Voluhpia:

Marketplace
NFT Sensual

Fan Site

Casa no
Metaverso

Loja de
Experiências

Conteúdo
VR

AVISO DE RISCO: a negociação de criptomoedas está sujeita a alta variação,
apesar de apresentar a possibilidade de grandes rendimentos, assim como o
mercado de ações, este também é um mercado de risco elevado. Pedimos
que faça suas análises e invista conscientemente.
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Voluhpia NFT
Marketplace

03

Por que Voluhpia é especial?
Negociar conteúdo adulto em Blockchain é a próxima grande coisa do mercado cripto
Como parte da sua entrevista para o CoinTelegraph, o fundador da Dfinity uma das mais
proeminentes fundações do mundo cripto, apresentou diversos argumentos que
apontam a importância da descentralização das criptomoedas para proteger as
plataformas agregadoras de conteúdo adulto, para que eles não passarem pela mesma
situação que acometeu o OnlyFans no início de 2021. A pressão das instituições
financeiras para que o OnlyFans abandonasse todo o conteúdo sexualmente explícito
abalou as estruturas do mercado e gerou uma enorme perda de confiança dos
produtores de conteúdo pornográfico, que ironicamente era sinônimo da plataforma. A
perda de confiança de muitos desses criadores, fez com que cada vez mais pessoas
pensassem na descentralização das criptomoedas como solução para evitar os
estragos da crescente onda conservadora que atingiu as instituições bancárias e as
empresas de cartão de crédito, que não queriam ver mais seu nome atrelado ao
mercado do conteúdo erótico explicito.
A plataforma Voluhpia surge como a primeira grande iniciativa desse novo cenário.
Iniciando dentro de um mercado gigantesco, como o Brasil, chegamos no momento
certo para ver a marca se tornar a principal referência do que deve ser um marketplace
de conteúdo adulto apoiado em Blockchain.
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?
?

?

O que é?

É uma plataforma que veio para revolucionar a forma como os criadores de
conteúdo adulto interagem com seus clientes e apreciadores.
Sem necessidade de intermediadores, os autores e artistas poderão
comercializar conteúdos adultos exclusivos em forma de NFT, segmentados por
categorias (sensual, erótico e pornográfico), utilizando os mais diversos
formatos (fotos, desenhos, pinturas, vídeos, áudios, textos e qualquer outra
forma de manifestação artística ou midiática).

A remuneração:
Além de receber por sua venda, todos os NFTs terão royalties, ou seja, todas as
vezes que os produtos digitais forem negociados, o autor receberá um
percentual de royalties de 0,5 a 1%.

Uma plataforma amigável:
Desenvolvido com uma equipe de especialistas em UI & UX (User Experience e
User Interface), o Voluhpia Marketplace utiliza uma plataforma amigável e de
fácil manuseio.
Fazer o upload de uma arte será tão fácil quanto adquiri-la. Sem qualquer
embaraço, a conexão das carteiras e toda transação de compra e venda será
consumada em poucos cliques.
Além disso, todo conteúdo será segmentado de acordo com sua classificação,
evitando visualizações indesejadas de temas que não sejam do interesse do
usuário. Nossa plataforma adota o token $VLP como único método de
pagamento. Além de garantir anonimato aos adquirentes dos conteúdos
comercializados, a movimentação constante também trará estabilidade e
valorização ao próprio token.

Sem
Bloqueios

04

Fácil de comprar e vender, sem barreiras, sem retenções.
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Infraestrutura

05

Embora a criptomoeda seja um assunto relativamente novo nos mercados
emergentes, a infraestrutura e a tecnologia que as sustentam tiveram pelo
menos uma década para amadurecer antes do boom atual.

O Voluhpia utiliza a Binance Smart Chain(BSC) para suportar nossos
contratos inteligentes em transações auditáveis e robustas, numa rede que é
capaz de suportar milhões de transações por segundo.
Além de seu alto nível de estabilidade, alguns outros motivos pelos quais a
equipe técnica da Voluhpia fez essa escolha foram:
- Baixos custos das taxas de transação (gas tax): um baixo custo
por transação é essencial em um blockchain para evitar a escassez
de recursos e esgotamento;
- Popularidade crescente da BSC: o crescimento da BSC tem sido
impressionante, com muitas plataformas implantadas nesta
Blockchain. Além disso, muitos serviços necessários, por exemplo,
Oracles, também são implantados na BSC, o que torna a integração
mais simples. O próprio comportamento do mercado indica que os
serviços futuros continuarão a ser desenvolvidos e implantados na
BSC;
- Suporte ao usuário: Existe um bom número de carteiras
compatíveis com a BSC, incluindo suporte para carteiras famosas
como Metamask e Trust Wallet.

A Voluhpia inicialmente implantará dois tipos de contratos BSC, tokens e
Non-Fungible Tokens (NFT).
Os conteúdos dos artistas do Market Place Voluhpia serão transformados em
NFTs dentro da BSC, possibilitando o recebimento de royalties perpétuos
durante a compra e venda de seus NFTs.
Os NFTs da plataforma usam o protocolo InterPlanetary File System (IPFS),
garantindo que cada imagem seja única para proteger o criador do conteúdo
e o proprietário do NFT.
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Apesar de utilizar contratos inteligentes de Blockchain, repositórios de
imagens IPFS e P2P de tokens em seu background, nada disso vai exigir
conhecimento do usuário do Market Place para funcionar, pois todas as
operações são automatizadas e facilitadas, exigindo apenas escolhas simples e
intuitivas de quem consome o conteúdo na plataforma.
Voluhpia aproveita HTML5 com estrutura de backend Django para garantir
compatibilidade total para todos dispositivos e usuários.
A Voluhpia utiliza a infraestrutura global da Amazon Web Services para o
processamento dos NFTs no marketplace, permitindo alta disponibilidade,
redundância, resiliência e escalabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana.

06

Tokenomics

A nova distribuição foi redesenhada com ajuda de especialistas e
investidores, para chegarmos à fórmula que acreditamos ser a mais
saudável e promissora para quem está começando no cenário atual.

A distribuição do $VLP será o seguinte:

Programa de queima
Pensando na escassez, o $VLP traz um eficiente
programa de queima de tokens, onde 15% do
total de tokens disponíveis desaparecerão.

Liquidez inteligente
2.5% de cada transação será redistribuída aos
holders e 2.5% serão adicionados a liquidez,
trazendo mais estabilidade e valorização.

Stake & Farm
8% dos tokens serão redirecionados para
programa de prêmios, staking e farm.
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ROADMAP
2022

07

Fase 1

Começamos!
- Emissão da nova $VLP com novo
Supply;
- Comunicação aos Investidores da
Venda Privada;
- Anúncio das principais novidades da
Nova moeda $VLP;
- Início do novo ciclo publicitário.

Q1 – 2022
Jan/Fev/Mar

Fase 2

Abrindo o Caminho!

Q2 - 2022
Abr/Mai/Jun

- Contrato Auditado;
- Distribuição dos Tokens dos
fundadores e dos investidores da
venda privada;
- Divulgação do novo Whitepaper;
- Oferta Pública (ICO);
- Início da divulgação dos
Embaixadores;
- Início da Expressiva Campanha de
Marketing visando a construção da
Comunidade Voluhpia e aumento de
holders;
- Parcerias Estratégicas do Mundo
Cripto.

Fase 3

Hora da listagem!
- Listagem na Pancake;
- Apresentação do Marketplace com
anúncio da data de lançamento;
- Intensificação da Campanha de
Marketing;
- Ampliação dos Embaixadores.

Q3 - 2022
Jul/Ago/Set
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Fase 4

Para a lua!

Q4 - 2022
Out/Nov/Dez

- Listagem em Exchange
Centralizadas;
- Lançamento do Marketplace V1;
- Ampliação das Parcerias
Estratégicas do Mundo Cripto;
- Lançamentos dos Sexypunks;
- Eventos com parceiros da
indústria pornô;
- Eventos com artistas sensuais.

2023

Fase 5

Crescimento
- Realização de eventos presenciais
com influenciadores;
- Ampliação das Parcerias
Estratégicas do Mundo Cripto;
- Lançamento da Revista Digital da
Voluhpia.

Q1 - 2023
Jan/Fev/Mar

Fase 6

Consolidação

Q2 - 2023
Abr/Mai/Jun

- Lançamento do Voluhpia Fans
com Atualização do Marketplace
(V2);
- Integração do Metaverso;
- Lançamento do Podcast da
Voluhpia;
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Fase 7

Q3 - 2022
Jul/Ago/Set

Lançamentos
e Otimização
- Lançamento da loja de
Experiências no Metaverso da
Voluhpia;
- Apresentação dos protocolos
DEFI vinculados à plataforma
Voluhpia.

Fase 8

Para a lua!
- Versão 3 do Marketplace com
integração de conteúdos de Realidade
Virtual (VR)

Q4 - 2022
Out/Nov/Dez
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08

Plano de
Negócios

Criando um suporte para a valorização do $VLP
através do ecossistema Voluhpia
Como um utility token, o $VLP nasce para ter uma função clara e um
volume de negociação que vai fazer com que haja uma
movimentação diária efetiva da moeda, fazendo com que a procura e
o volume de negociações favoreça sua valorização.
Para apoiar essa mecânica, o Marketplace Voluhpia é um projeto
ambicioso e que já começa grande, com diversas personalidades
famosas sendo prospectadas para fazer parte do casting de
vendedores de conteúdo sensual e erótico dentro da plataforma.
Para isso, contamos com uma marca referência no Brasil na gestão de
carreira de artistas, o Grupo Esse Dia, que administra a carreira de
mais de 2.000 influenciadores para nos ajudar a encontrar os grandes
nomes que queremos para o início do Voluhpia.
Além do marketplace, o projeto Voluhpia incluirá em sua estrutura
outros produtos e serviços negociados através do $VLP, como um
fan site e uma loja de experiências VR dentro do Metaverso.
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09

Equipe

Evaldo Neto
Idealizador

Investidor do mundo cripto há 5 anos e amante dos NFTs,
é um dos idealizadores e investidor do projeto da
Voluhpia. Nos últimos anos, desempenhou função
relevante na administração pública federal.

Fabrini Caetano
Idealizador

Empreendedor multifacetado.
Investidor em criptomoedas e consultor em ativos digitais
e tokenização, além de desenvolvedor e curador do NFT.
Investidor especializado em mercados emergentes e
novas tendências de mercado.

Gleybson Alves

Desenvolvedor

Gleybson tem 31 anos, designer, publicitário e entusiasta na
área de tecnologia e comunicação, com 16 anos de
experiência. Gerenciou a área de marketing e publicidade
no setor de energia, instituições públicas e fundos de
investimentos. Decidiu unir seu Know-how tecnológico ao
fascinante mundo do Blockchain há 4 anos, o que o tornou,
um dos fundadores e idealizadores do projeto Voluhpia.
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Marcos André (Dedé)

Marketing e Comunicação

38 anos, empreendedor, criativo, músico, fotógrafo,
mercadólogo. Junta todo seu conhecimento em diversas
áreas para aplicar dentro das suas empresas e canais que
fazem sucesso na internet. Está no projeto Voluhpia para
somar seu conhecimento em diversas áreas com intuito de
expandir a moeda utilizando as mais inovadoras
estratégias.

Vítor Aguiar

Marketing e Comunicação

Vítor Aguiar, 34 anos, empreendedor. Possui negócios nos
segmentos de comunicação e marketing, turismo, música e
tecnologia. Investidor de cripto ativos a algum tempo, se
tornou investidor do projeto Voluhpia. Se especializou em
marketing de influência, se tornando empresário de
grandes nomes do cenário nacional.
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Agência Tero

Parcerias potencializadoras de comunicação
As vantagens de ter uma agência de publicidade são inúmeras, quando falamos na
comunicação do token e marketplace. Mas ter uma agência especializada em
marketing digital e campanhas com influenciadores são ainda maiores.
Nossa expertise são planejamentos estratégicos, visando o grande alcance do
target, gerando desejo nele através da comunicação digital, redes sociais e
conversão dele em clientes, com estratégias de tráfego online, que só é possível,
por conta da nossa principal arma para atingir o segmento que desejamos: as
campanhas com os influenciadores realizadas pelo Grupo Esse Dia, para clientes
que vão de novas empresas e segmentos de mercado a grandes players como o
Banco BS2, Ambev, Pizza Hut, ifood, 99, AACD, entre muitos outros.

GED - Grupo Esse Dia

Parcerias potencializadoras de comunicação
O Grupo Esse Dia (GED) tem autoridade em desenvolver ações e campanhas
relacionadas a Marketing de Influência, conectando agências e grandes marcas
com influenciadores digitais. São mais de 2.000 influenciadores em seu casting,
que vão desde grandes perfis, com mais de 1 milhão de seguidores, até um time de
microinfluenciadores de todo Brasil.
O GED, sob gestão de Vítor Aguiar e Marcos André, teve como ponto de partida o
perfil de humor “Esse Dia Foi Foda”, e faz parte da história de diversas empresas e
influenciadores digitais, agregando fortalecimento de marca e otimização de
conversões.
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