FTVT Token
Litepaper 1.0

Versiyon 1.0
25/10/2022

FTVT TOKEN LITEPAPER

İÇERİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Risk Feragatnamesi
Müşteriyi Tanıma ve Kara Para Aklanmasının Önlenmesi
Raporlama
İzleme ve Müdahale
Global bir Ekosistem: f.tv
f.tv
a. f.tv Ekosistem
i. Ürünler
1) f. Places
2) f. Products
3) f. Events
4) f. Travel
5) f. Commerce
6) f. Shop
b. f.tv Tarihi
i. f. Places
1) f. Diamond Hotels & Residences
2) f. Cafes
3) f. Bars & Clubs
4) f. Stores
5) f. Beaches
6) f. Wellness
7. f. Products
i. f. Events
ii. f. Travel
iii. f. Commerce
iv. f. Shop
8. FTVT Token
a. Neden FTVT Token
b. Kript Topluluğuna Lüks Getirmek
c. FTVT Token Halka Arz Süreci
d. FTVT Token Ön Satış Süreci
9. FTVT Token Arz Kuralları
a. Yazılım, Donanım & Teknoloji Yatırımları
b. Reklam ve Pazarlama
c. F Mağaza Zinciri
d. E-Ticaret Platformu
e. F Shop Mağazalar Zinciri
10. Yakılacak FTVT Token Miktarı
11. f.tv Stratejik Büyüme ve Yol Haritası
12. FTVT Token Teknik Detayları
13. f.tv Platformu ve Türkiye Yapılanması

FTVT TOKEN LITEPAPER

Risk Feragatnamesi
Bu teknik döküman (White Paper), FTVT Token olarak tanımlanan dijital varlığın yapısal
özelliklerini, teknik özelliklerini ve yaşam döngüsünü yatırımcılarına anlatmak amaçlı
yazılmıştır. FTVT Token bir finansal ürün, emtia, türev ürün, bir fark kontratı ya da bir sermaye
piyasası aracı değildir, herhangi bir sermaye piyasası aracını ya da finansal bir ürünü taklit
etmez.
Bir teknik döküman; bir reçete, bir teklif dokümanı ya da bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle
anılmamalıdır. FTVT Token satın alımını yapan yatırımcının, bu belgenin tümünü okuduğu ve
doğru şekilde anladığı varsayılmaktadır.
FTVT Token satın alımı, satılması ya da elde tutulması kararı, yatırımcısının kendi kararıdır. Bu
teknik doküman bir tavsiye ya da teklif dokümanı değildir.
Arz eden platform, Tüm Dünya ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ilgili regülasyon
değişikliğinin ardından bu teknik doküman üzerinde değişiklik yapma hakkını, regülatif
düzenlemelerin gerektirdiği tüm teknik gereksinimleri yapma, Token arzınının regülasyondan
sonraki kısmını durdurmak da dâhil olmak üzere, gerekli işlemleri yapma hakkını saklı tutar.
FTVT Token’ını almak, saklamak ya da tutmak, bu teknik dökümanın yayımlandığı tarih
itibarıyla Tüm Dünya ve Türkiye sınırları içerisinde bir lisans, ön onay, kabul ve benzeri
süreçlere tabi değildir. Tüm Dünya ‘da FTVT Token alım – satımı, token arz edeni veya telif
sahibi olan f.tv Tüm Dünya ve Türkiye’yi sorumlu tutmaz.
FTVT Token satın alınması ve tutulması için 18 yaşını doldurmuş gerçek bir kişi olmak ve ilgili
Müşteriyi Tanıma Kuralları Politikasını yerine getirmiş olmak gerekmektedir. FTVT Token
herhangi bir hisse, sahiplik, pay ortaklığı sözleşmesi değildir.
FTVT Token tutana, stake edene FTVT Token ya da f.tv tüm Dünya telifleri üzerinde herhangi
bir hak vermez. f.tv tüm Dünya ‘ya ait olan fikri, görseli ya da sınai telif hakları ile FTVT Token
arasında doğrudan ya da dolaylı herhangi bir bağ yoktur.

Müşteriyi Tanıma ve Kara Para Aklanmasının Önlenmesi
(KYC & AML) Politikası
Arz Eden, para aklamayla mücadele standartlarını ve Müşterisini Tanıma (KYC) politikasına
uyumu belirlemek için kendi prosedürlerini oluşturacaktır.
Arz Eden, FTVT Token alımları için bir doğrulama prosedürü tanımlar ve AML politikasının
amaçları için müşterilerinin kimlik bilgilerini toplama hakkını saklı tutar. Bu bilgiler, Arz Eden
Gizlilik Politikası uyarınca işlenir ve güvenli bir şekilde saklanır.
Arz Eden ikinci bir Müşteri kimlik belgesi talep edebilir: (Müşterinin tam adını ve gerçek
adresini içeren, 3 aydan uzun olmayan bir banka dekontu veya elektrik/su faturası) Arz
Eden, müşterilerin ibraz ettiği belgelerin ve bilgilerin doğruluğunu teyit ettikten sonra tehlikeli
veya şüpheli olarak tanımlanan Müşteriler hakkında ek bilgi isteme hakkını saklı tutar.
Müşterinin kimlik bilgileri değiştirilmişse veya faaliyetleri şüpheli bulunmuşsa, Arz Eden
geçmişte kimliği doğrulanmış olsa dahi Müşteriden güncellenmiş belgeler talep etme
hakkına sahiptir.
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Raporlama
Arz Eden’in sağlamış olduğu hizmetler çerçevesinde, kara para aklama ve terörizmin
finansmanına dair şüphe uyandıran hâllerde, gerekli incelemeler sonucunda şüpheli işlem
olarak belirlenen işlemler tutarına bakılmaksızın yürürlükteki mevzuat uyarınca Mali Suçları
Araştırma Kurulu Başkanlığı’na bildirilmektedir. Şüpheli işlemi gerçekleştiren gerçek kişiler ve
bunların yasal temsilcileri, şüpheli işlemi bildirme yükümlülüğüne uymayan yönetici ve
personeller her türlü hukuki, idari ve cezai yaptırımdan sorumlu olacaktır.

İzleme ve Müdahale
Müşterilerin işlemlerinin izlenmesi ve elde edilen verilerin analizi de risk değerlendirmesi ve
şüpheli işlemlerin tespiti için önemli bir araçtır. Para aklama şüphesinin olması hâlinde, Arz
Eden, tüm işlemleri izleme (yüksek risk grubundaki Müşterilerin ve işlemler, Kompleks ve
olağandışı işlemler, yüksek riskli ülkelerle yapılan işlemler, müşterilere ait bilgileri ve belgeler,
kripto para alım satım ve transferine ilişkin tutulması gereken yazılı ve zorunlu bilgiler, müşteri
tarafından gerçekleştirilen bir işlemin, söz konusu işlemle ilgili bilgilere uygun olup olmadığı
vd.) ve aşağıdakileri yapma hakkını sahiptir:
a. Şüpheli işlemlerin ilgili kolluk birimlerine bildirilmesi;
b. Müşteriden ek bilgi ve belgeler sunmasını talep edilmesi;
c. Müşteri hesabının askıya alınması veya kapatılması;

f.tv

DÜNYANIN İLK VE ÖNCÜ MODA VE LIFESTYLE KANALI
f.tv, dünyada bir moda ikonu olarak kabul edilen Michel Adam tarafından kurulduğu 1997
yılından bu yana moda ve yaşam tarzı yayıncılığında mükemmellik için en yüksek
standartları belirliyor. Moda, stil, güzellik ve trendlerle ilgilenen herkese hitap eden basılı
moda medyasına eşdeğer tek tv olan f.tv, diğer ağlarda bulunmayan özgün, tarafsız ve
bilgilendirici programlar sunarak izleyicilerini anlıyor ve onlara hitap ediyor.
f.tv’nin markasının güçlü imajı ve istisnai farkındalığı birçok küresel markayla etkili ortaklıklara
izin veren benzersiz kozmopolit ve modern bir tarz yansıtır 1997 yılından beri moda ve yaşam
tarzı yayıncılığında en yüksek standartları oturtan f.tv moda güzellik stil ve trendler
konusunda dünyanın en çok izlenen mecraları arasında öncü konumdadır.
FashionTV, 31 uydu ve 2.000 kablo sistemi ile dünyada yaygın olarak dağıtılan bir uydu
kanalıdır. 2014 itibariyle, tüm dünyada 400 milyon görüntülemeye sahipti.
FashionTV, küresel modanın bir incelemesini sunan bir multimedya platformudur ve Paris,
Londra ve Viyana'daki merkezden bağımsız olarak sahip olunan ve işletilen bir platformdur.

Fashion TV Global Yayınları
Fashion TV global yayınlar sunan, dünyanın pek çok farklı bölgesinde erişilebilen ve her yıl
400 milyondan fazla erişime sahip olan bir yayın platformu ve ekosistemidir.
• FTV EU
• FTV America
• FTV Affirm
• FTV Africa
• FTV Australia

• FTV Japan
• FTV Russia
• FTV Brazil
• FTV Singapore
• FTV Korea

• FTV Central Asia
• FTV Canada
• FTV Turkey
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Tüm dünyada 160 ülkede yayıncılık faaliyetlerini sürdüren FTV, 400 milyondan fazla insana
erişmekte, dünya moda sektörünün öncü kuruluşu olarak trendleri belirlemektedir.

f.tv Ekosistem
f.tv moda ve yaşam tarzı yayıncılığında öncü kimliğini yıllarca korumuş bunun yanı sıra
dünyanın önde gelen markaları ile geliştirdiği iş birlikleri veya sadece kendi bünyesinde
geliştirdiği ürün ve hizmetler ile lüks tüketimin kalbi haline gelmiştir.
Bu ekosistem içinde f.tv markalı lüks ürünler, otel cafe ve restoranlar içeren eğlence yeme
içme ve konaklama mekanları beach, alışveriş mağazaları aksesuar t-shirt, parfüm lüks
seyahat acentesi ve dünya çapında ses getiren moda defileleri model yarışmaları film
galaları konserler ve daha birçok çeşitli etkinlikten oluşan geniş bir network bulunmaktadır.
f.tv yaşayan ve üreten bir ekosistemdir. Ürün ve hizmetleri aktiviteleri sosyal sorumluluk
organizasyonları döner sermaye yapısı ve ürünlerinin perakende de görmüş olduğu
alakadan ötürü talep gören bir çekim merkezi konumundadır.
Bu cazip ekosistemde ödeme aracı olarak kullanılacak FTVT Token ise kullanıcılarına ve
yatırımcılarına ekosistemin bir parçası olmak ve ekosistemi oluşturan bütün öğelerden eşsiz
fırsatlar ve ekonomik avantajlarla faydalanma şansı sağlayacaktır. Sürekli dolaşımda olan
ve talep gören bu tokenlar da pozitif yönde değerlenme sağlayacağı için aynı zamanda
sahiplerinin yüzünü güldüren bir yatırım aracı olacaktır.

Ekosistem Ürünleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

f.tv Kanalı
f.Places
f.Products
f.Events
f.travel
f.commerce
f.shop

f.tv Kanalı
f.tv Tarihi
Avrupa'nın moda başkenti Paris'te, dünyada bir moda ikonu olarak kabul edilen Michel
Adam tarafından kurulan f.tv 'nin ilk stratejisi, moda yayıncılığı sektöründe küresel bir başarı
elde etmekti. Yayına başlamasının ilk 10 yılında f.tv hızla büyüdü. Çin ve Hindistan gibi
dünyanın en kalabalık ülkelerinde büyük bir ilgi gördü.
Kısa süre sonra f.tv , Avustralya, Afrika ve Güney Amerika gibi uzak pazarlarda da
televizyonda moda ve eğlence için referans kabul edilen bir platform haline geldi. f.tv’NİN
TEMEL YETKİNLİĞİ f.tv, son derece ilgi duyulan VOD tabanlı (Video on Demand) bir içerikte
moda endüstrisine içeriden bir bakış sunarak izleyicilerini bilgilendirir ve onlara ilham verir.
Her ay en son trendleri, büyük moda şovlarını, tasarımcı etkinliklerini ve moda endüstrisi
profesyonellerinin öne çıkan aktivitelerini gösteren ve aylık düzenle olarak yeni içerikler
eklenen programlar ile f.tv, her yerde en kapsamlı ve en hızlı moda incelemesini sunar.
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f.tv, kurulduğu 1997 yılından bu yana moda ve yaşam tarzı yayıncılığında mükemmellik için en
yüksek standartları belirlemeye devam ediyor. Moda, stil, güzellik ve trendlerle ilgilenen
herkese hitap eden moda basılı medyaya eşdeğer tek televizyon olan f.tv, diğer ağlarda
bulunmayan özgün, tarafsız ve bilgilendirici programlar sunarak izleyicilerine hitap ediyor.
f.tv 'nin markasının güçlü imajı ve istisnai farkındalığı, birçok küresel markayla etkili
ortaklıklara izin veren benzersiz, kozmopolit ve modern bir tarzı yansıtır.

f.Places
f.Diamond Hotels & Residences
Zengin, konforlu ve şık bir tatil için dünyanın en özel lokasyonlarında yer alan f.tv HOTEL ile
tanışın.. Şık oda ve suitler, lüks LOVE F.BAR, şık temalı Black Diamond ve White Diamond şef
restoranlarından oluşan f.tv otellerde göz alıcı bir tatil ile sonsuz eğlenceyi deneyimleyin,
yıldızlar ve modellerle gece boyunca dans edin.

f.Cafes
Dünya’nın en göz alıcı lokasyonlarında bulunan lüks bar ve kafeler… Leziz bir f.tv içeceğinin
tadını çıkarırken modanın seçkin isimleriyle tanışın ve kaynaşın. Ayrıca günlük f.tv CAFÉ
etkinliklerinde defileler, model seçimleri, en özel partiler, canlı müzik ve daha fazlasına
katılabilirsiniz.

f.Bars & Clubs
Gece hayatında yeni bir seviye: kusursuz hizmet, birinci sınıf mutfak, özel kokteyller, en iyi
DJ'ler, çarpıcı dekor ve aydınlatma…
Çok özel f.tv partileri ve etkinlikleri… Bütün güzel insanlar ve moda tutkunları f.tv 'nin büyülü
dünyasını F Bars&Club’da keşfediyor.

f.Stores
f.STORE mağazalarında dünya çapında, uygun fiyatlı, lüks kaliteli koleksiyonlar ile yüzlerce
moda trendini belirleyen ürünler yer alır. Hem kadın hem de erkek için hazır giyim, iç giyim,
plaj giyim, ayakkabı, gözlük, takı, saat, parfüm, seyahat aksesuarları ve daha fazlasıyla;
f.Stores, hayranlarına ve tüketicilere, hayatlarını güzelleştirme ve gardıroplarını yenileme
konusunda birçok cazip seçenek sunuyor.

f.Beaches
f.Beaches’da sahil, güneş, kum, doyumsuz f.tv parti ve defileleri ile unutulmaz deneyimler
yaşanıyor. f.tv içecekleri, müzik ve konsept etkinliklerde özel insanlarla buluşun ve beach
konseptinin tadını çıkarın…

f.Wellness
f.tv Studio & Wellness merkezlerinde f.Cosmetics ürünleri ile kendinizi yenileyin, ruhunuza ve
bedeninize enerji katın…
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f. Products
Ekosistem
Gözlükten kıyafete, iç çamaşırından t-shirte, mobilyadan aksesuarlara ve özel içeceklere
uzanan geniş bir ürün yelpazesinde sahip olunmak istenen f.tv markalı birçok lüks ve özel
ürün… F.Products hayatınıza değer katıyor ve sizi özel kılıyor…
FURNITURE

BEVARAGES

TOBACCO

COSMETICS

WEAR

GOURMET

f. Events
Ekosistem
Dünyanın 160 ülkesinde faaliyet gösteren f.tv, ses getiren, takip edilen ve yoğun ilgi gören
moda defileleri, model yarışmaları, film galaları, konserler ve daha birçok çeşitli etkinlik f.tv
markasıyla hayat buluyor. Bu Moda etkinlikleri arasında;
• Canlı moda gösterileri, canlı moda haftaları,
• Oscarlar,
• Grammy Ödülleri,
• Canlı Miss f.tv Model Ödülleri,
• Gösteriler,
• Film Galaları yer alıyor.

f. Travel
Ekosistem
f.tv 'nin sunduğu bir diğer lüks hizmet F. Travel. f.tv hostesleri tarafından eşlik edilen VIP lüks
seyahat acentesinin özel seyahat turları ve lüks alışveriş turları ve hizmetleri F.Travel’da…
FTVT Token sahipleri film galalarına VIP giriş, gemi yolculuklarına erişim, moda şovlarının
canlı yayınları ile moda şovlarına veya Modatv etkinliklerine özel giriş ve, dünya çapında
moda şovlarına katılım için çok çeşitli özel tekliflerden ve indirimlerden yararlanma fırsatı
bulacaklardır.

f. Commerce
Ekosistem
f.tv markalı ürünler bir tık uzağınızda. E-ticaret sitesi üzerinden FTVT Token ile yapacağınız
alışverişlerde %50'ye varan indirimlerden faydalanacaksınız.
Farklı kargolama seçenekleri ve özel günler için özel ürünlerin tamamı sitemizde yer alacaktır.
f.tv markasıyla sunulan kozmetik, saat, mücevher, iç çamaşırı, çanta, giyim, ayakkabı,
mobilya, aydınlatma, dekorasyon, cep telefonları, tütün mamulleri, yiyecek ve içecekler gibi
geniş bir ürün yelpazesi F.E-Commerce platformunda çok yakında sizlerle.
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f. Shop
Ekosistem
f.tv markalı ürünler f.tv Shop’larda sizlerle olacaktır.
f.tv markalı ürünlere ulaşmanın en kolay yolu olan Shop’larda onlarca farklı ürün seçeneği ve
yüzlerce farklı model satışa sunulacaktır.
f.tv markasıyla sunulan kozmetik, saat, mücevher, iç çamaşırı, çanta, giyim, ayakkabı,
mobilya, aydınlatma, dekorasyon, cep telefonları, tütün mamulleri, yiyecek ve içecekler gibi
geniş bir ürün yelpazesi mağazalarımızda çok yakında sizlerle.

FTVT TOKEN
FTVT Token, Dünyada bir moda ikonu olarak kabul edilen f.tv kurucusu Mr. Michel Adam’ın
vermiş olduğu yetki ve şirketin CEO’su Mr. Maximillian Dennis Edelweiss’ın imzalı otorizasyon
belgesi ile Dubai merkezli olarak dünyanın önde gelen blockchain ekosistemi Avalanche
üzerinde üretilmiştir ve yazılımı gerçekleştirilmiştir.
f.tv Global Yönetim kurulu tarafından ilk olarak izlenme oranlarında lider olan Türkiye’de
faaliyete geçmesi kararlaştırılan FTVT Token, f.tv Türkiye sahibi Sn. Enis Ahmet Onat ile
imzalanan anlaşmanın ardından dünya’da ilk defa gururla Türkiye’de ICRYPEX Kripto Para
Borsasında lansmanı yapılacaktır. Takip eden süreçte ise Dubai borsasında ve dünyanın
önde gelen borsalarında halka arzı gerçekleştirilecektir. Global ölçekte dünyanın en bilinen
markaları arasında olan f.tv ’nin hem kendi ekosisteminde ödeme aracı olarak kullanılacak
hem de yüksek talep gören ve sınırlı sayıda arz edilen bir varlık olarak değerli bir yatırım aracı
olacaktır.

NEDEN FTVT TOKEN
Sektörün öncü platformlarından olan f.tv, yüksek kalite standartlarına göre hizmet veren
yapısını markası ile bağlantılı ürettiği ürün ve hizmetlerin daha geniş kitlelere yayılmasını
sağlayacak bir yapı oluşturmayı hedeflemektedir.
FTVT Token bu ekosisteme üye ve FTVT Token sahibi olan herkese yüksek avantajlı kullanım
ve aynı zamanda yüksek getirili yatırım aracı olmasını hedeflemektedir. Token sahipleri
ekosistem içerisindeki tüm noktalarda %50’ye varan indirimler, öncelikli giriş imkanları, VIP
hizmetleri ve aktivitelerden öncelikli haberdar olmak gibi birçok konuda imtiyaz sahibidirler.
Saatten, gözlüğe, tekstil ürünlerinden, çikolataya varan geniş ürün yelpazesi ile her yaşa ve
zevke hitap edecek avantajlı ürünleriyle FTVT Token sahipleriyle buluşuyor.

KRİPTO TOPLULUĞUNA LÜKS GETİRMEK
f.tv, lüks ürünleri ve hizmetleri televizyon ve mağazalar üzerinden 25 yılı aşkın zamandır
sunmaktadır.
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FTVT TOKEN
FTVT Token, Dünyada bir moda ikonu olarak kabul edilen f.tv kurucusu Mr. Michel Adam’ın
vermiş olduğu yetki ve şirketin CEO’su Mr. Maximillian Dennis Edelweiss’ın imzalı otorizasyon
belgesi ile Dubai merkezli olarak dünyanın önde gelen blockchain ekosistemi Avalanche
üzerinde üretilmiştir ve yazılımı gerçekleştirilmiştir.
f.tv Global Yönetim kurulu tarafından ilk olarak izlenme oranlarında lider olan Türkiye’de
faaliyete geçmesi kararlaştırılan FTVT Token, f.tv Türkiye sahibi Sn. Enis Ahmet Onat ile
imzalanan anlaşmanın ardından dünya’da ilk defa gururla Türkiye’de ICRYPEX Kripto Para
Borsasında lansmanı yapılacaktır. Takip eden süreçte ise Dubai borsasında ve dünyanın
önde gelen borsalarında halka arzı gerçekleştirilecektir. Global ölçekte dünyanın en bilinen
markaları arasında olan f.tv ’nin hem kendi ekosisteminde ödeme aracı olarak kullanılacak
hem de yüksek talep gören ve sınırlı sayıda arz edilen bir varlık olarak değerli bir yatırım aracı
olacaktır.

Şimdi FTVT TOKEN sahipleri tüm bu ürün ve hizmetlerden
maximum avantajlı koşullarda faydalanma şansına sahip
oluyor!
FTVT Token sahipleri üyelik tiplerine göre f.tv ekosisteminde yer alan f.tv markasıyla sunulan
kozmetik, saat, mücevher, iç çamaşırı, çanta, giyim, ayakkabı, mobilya, aydınlatma,
dekorasyon, cep telefonları, tütün, yiyecek ve içecekler gibi geniş bir ürün yelpazesinden f.tv
markalı Cafe, Restoran ve Hotellerde, f.tv mağazaları ve e-shop’ta ayrıca f.tv seyahat ve
alışveriş turlarında inanılmaz avantajlar ve önceliklere sahip oluyor.
FTVT Token sahipleri üyelik tiplerine göre f.tv ekosisteminde yer alan f.tv markasıyla sunulan
kozmetik, saat, mücevher, iç çamaşırı, çanta, giyim, ayakkabı, mobilya, aydınlatma,
dekorasyon, cep telefonları, tütün mamulleri, yiyecek ve içecekler gibi geniş bir ürün
yelpazesinden f.tv markalı Cafe, Restoran ve Otellerde, f.tv mağazaları ve e-shop’ta ayrıca
f.tv seyahat ve alışveriş turlarında inanılmaz avantajlar ve önceliklere sahip oluyor.

FTVT TOKEN HALKA ARZ SÜRECİ
TOPLAM ÖN SATIŞ MİKTARI

TOPLAM ÜRETİM MİKTARI

30,000,000

2,000,000,000

TOPLAM FTVT MİKTARI
Total Token Sayısı: 2,000,000,000 FTVT
0,5 USDT Halka Arz Fiyatı Üzerinden Hesaplandığında: 994,387,500 USDT
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ÖN SATIŞ HARİÇ MİKTAR
Total Token Sayısı: 1,970,000,000 FTVT
0,5 USDT Halka Arz Fiyatı Üzerinden Hesaplandığında: 985,000,000 USDT
ARZ TARİHİ

MİKTAR (FTVT)

DOLAŞIMA GİRECEK TOKEN MİKTARI

ÖN SATIŞ

30,000,000

9,387,500

2022

22,350,000

11,175,000

2023

147,650,000

73,825,000

2024

250,000,000

125,000,000

2025

275,000,000

137,500,000

2026

300,000,000

150,000,000

2027

300,000,000

150,000,000

2028

325,000,000

162,500,000

2029

325,000,000

175,000,000

TOPLAM

2,000,000,000 FTVT

994,387,500

FTVT TOKEN EKONOMETRİSİ VE ÖN SATIŞ SÜRECİ
FTVT Token, 1 Kasım 2022 tarihinde ön satışa sunulacaktır, Farklı kilit opsiyonları ile ön satış
sürecinde kullanıcılar, FTVT alımlarını gerçekleştirebilirler.
FTVT Token, “Hemen Al Sat”, “1 Ay Kilitli”, “6 Ay Kilitli”, “12 Ay Kilitli” opsiyonları ile ön satışa
sunulacaktır. Ön satış sürecinin tamamlanmasıyla birlikte FTVT, halka arz edilecektir.
“Halka Arz” günü, FTVT Token satın almak isteyen kullanıcılar, FTVTUSDT paritesini kullanarak
alımlarını gerçekleştirebileceklerdir.
“Halka Arz” gününde FTVT’nin açılış fiyatı, “0,50 USDT” olacaktır.
KATEGORİ

MİKTAR

FİYAT (USDT)

FİYAT (TRY)

USDTTRY

BUY BACK

Hemen Al Sat 500,000

0.750

14.06

18.75

-

1 Ay Kilitli

5,000,000

0.450

8.44

18.75

-

6 Ay Kilitli

8,500,000

0.325

6.09

18.75

276,250

12 Ay Kilitli

16,000,000

0.250

4.69

18.75

400,000

Toplam Ön Satış

30,000,000

9,387,500 USDT

FTVT TOKEN LITEPAPER

“Hemen Al Sat” kategorisinden alım yapan kullanıcılar, “Halka Arz” günü işlemlerine
başlayabilecektir.
“Hemen Al Sat”, aşağıdaki miktarlar ile gerçekleşecektir:
MİKTAR

KATEGORİ

FİYAT (USDT)

FİYAT (TRY)

USDTTRY

500,000

Hemen Al Sat

0.750

14.06

18.75

“1 Ay Kilitli” alım seçeneğini kullanarak ön satışa katılan yatırımcılar, “Halka Arz” tarihi
üzerinden 1 ay geçene kadar FTVT Token’larını alım satım işlemlerinde kullanamaz, herhangi
bir transfer gerçekleştiremezler.
“1 Ay Kilitli” kategorisinden alım yapan kullanıcılar, “Halka Arz” gününden 1 ay sonra işlemlere
başlayabilecektir.
“1 Ay Kilitli” ön satış, aşağıdaki miktarlar ile gerçekleşecektir:
MİKTAR

KATEGORİ

FİYAT (USDT)

FİYAT (TRY)

USDTTRY

5,000,000

1 Ay Kilitli

0.450

8.44

18.75

“6 Ay Kilitli” alım seçeneğini kullanarak ön satışa katılan yatırımcılar, “Halka Arz” tarihi
üzerinden 6 ay geçene kadar FTVT’leriyle işlem gerçekleştiremezler.
“6 Ay Kilitli” kategorisinden alım yapan kullanıcılar, “Halka Arz” gününden 6 ay sonra işlemlere
başlayabilecektir.
“6 Ay Kilitli” ön satış, aşağıdaki miktarlar ile gerçekleşecektir:
MİKTAR

KATEGORİ

FİYAT (USDT)

FİYAT (TRY)

USDTTRY

BUY-BACK

8,500,000

6 Ay Kilitli

0.325

6.09

18.75

%10

“12 Ay Kilitli” alım seçeneğini kullanarak ön satışa katılan yatırımcılar, “Halka Arz” tarihi
üzerinden 6 ay geçene kadar FTVT’leriyle işlem gerçekleştiremezler.
“12 Ay Kilitli” kategorisinden alım yapan kullanıcılar, “Halka Arz” gününden 12 ay sonra
işlemlere başlayabilecektir.
“12 Ay Kilitli” ön satış, aşağıdaki miktarlar ile gerçekleşecektir:
MİKTAR

KATEGORİ

FİYAT (USDT)

FİYAT (TRY)

USDTTRY

BUY-BACK

16,000,000

12 Ay Kilitli

0.250

4.69

18.75

%10

Ön satış süreci, “Halka Arz” günü veya ön satışa sunulan FTVT Token’ların tükenmesi ile
sonlanacaktır.
FTVT ön satışı, toplamda 30,000,000 FTVT’nin “Hemen Al Sat, 1 Ay Kilitli, 6 Ay Kilitli ve 12 Ay
Kilitli” opsiyonlara bölünmesiyle “Halka Arz” günü ve ürünün ilk bir senesi satış baskısı
yaratmayacak hale getirilmiştir. Farklı miktarlarda indirim oranları ile satın alınacak FTVT
Token’lar, kullanıcıların hesaplarına alım yaptıkları gün tanımlanacaktır.
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FTVT TOKEN ÖN SATIŞ KATEGORİLERİ
FTVT TOKEN HEMEN AL/SAT
Yatırımcı bu tokendan satın aldığında halka arz gününden itibaren alım/satım yapabilir.

FTVT TOKEN 1 AY KİLİTLİ
1 Ay Kilitli Class 1 FTVT Token; halka arz gününden itibaren 30 gün kilitli olarak yatırımcı
tarafında muhafaza edilen ve sonrasında FTVT tahtalarında satışa konulabilen kilitli FTVT
Token tipidir.

FTVT TOKEN 6 AY KİLİTLİ
6 Ay Kilitli Class 6 FTVT Token; halka arz gününden itibaren 180 gün kilitli olarak yatırımcı
tarafında muhafaza edilen ve sonrasında FTVT tahtalarında satışa konulabilen kilitli FTVT
Token tipidir.

FTVT TOKEN 12 AY KİLİTLİ
12 Ay Kilitli Class 12 FTVT Token; halka arz gününden itibaren 365 gün kilitli olarak yatırımcı
tarafında muhafaza edilen ve sonrasında FTVT tahtalarında satışa konulabilen kilitli FTVT
Token tipidir.

FTVT TOKEN ARZ KURALLARI
YAZILIM, DONANIM & TEKNOLOJİ YATIRIMLARI
Sistem, daima yüksek teknoloji ile güncellenecek ve token işletme trendlerine tam uyumlu
olacaktır. Bunun yanı sıra bir sadakat ödeme aracı olacağından farklı ödeme noktaları için
farklı metodoloji teknoloji donanımları kullanılacaktır.
Mobil cihazlardan akıllı pos cihazlarına, dokunmatik ekranlı ödeme araçlarından, kiosk ve
atm cihazlarına kadar bir çok ödeme aracını bünyesinde barındıran blockchain
ekosisteminde uygulanacak öncü ödeme sistemi projelerinden birisi olacaktır.
Kullanıcı alışkanlıkları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilecek mobil ve web
uygulamalarında öncelik her zaman kullanıcı dostu ve pratik çözümlerden yana olacaktır.
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REKLAM & PAZARLAMA
FTVT Token projesi kapsamında daha çok insana ulaşabilmek adına, proaktif bir reklam ve
pazarlama stratejisi planlanmıştır. Bu sayede ekosisteme sadık kullanıcı sayısı her geçen gün
artacak ve bağlı olarak işlem hacmi de bu oranda yükselecektir. İşlem hacminin yükselmesi
de pozitif değerleme anlamına gelmektedir.
FTVT Token, arkasında ihtiyaca yönelik bir iş modeli oluşturmasından dolayı pazarlama
faaliyetleri ve kullanım alanlarının arttırılması konusunda da öncü bir sadakat ödeme aracı
olarak kullanılacaktır.
f.tv, dünya genelinde tanınan bir marka olmasından dolayı sadece Türkiye’de değil dünyanın
bir çok ülkesine bağlı borsalarda da yayınlanması söz konusudur. Bu bağlamda ileriki
süreçlerde açıklanacak borsalarda da alım ve satımı gerçekleşecektir.

FTVT TOKEN ARZ KURALLARI
f. MAĞAZA ZİNCİRİ
f.tv markalı ürün ve hizmetlerin, kullanıcıların beğenilerine sunulması konusunda fiziki
mağazalar ve e-ticaret sitesi olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmaktadır.

E-TİCARET PLATFORMU
Çok yakında duyurusunu yapacağımız adreste faaliyete geçen E-Ticaret portalı sayesinde
FTVT Token sahibi kullanıcılar siteden ürünleri Token ile satın alabileceklerdir. Kullanıcılar
itibari para, kredi kartı ve ödeme kuruluşları ile alışveriş yapabilecekleri gibi FTVT Token
kullanarak avantajlı satın alma haklarına sahip olacaktır.
E-Ticaret platformu hem FTVT Token komünitesine hem de dışarıdan diğer taleplere açıktır
ve kullanıcı dilediği ödeme aracı ile alışveriş yapmakta serbesttir.

f.tv SHOP MAĞAZALAR ZİNCİRİ
f.tv markalı ürünlerin internet ortamından satın alınabileceği gibi mağazalardan da
alınabilmesini amaçlayan proje kalemidir. Başlangıçta İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul
Anadolu Yakası, Ankara ve İzmir illerinde başlayacak ve ilk 6 ay sonunda Bodrum, Çeşme
ilçeleri ve Antalya’da faaliyete geçecek ve franchaise yöntemiyle tüm Türkiye’ye dağılacak
olan f.tv Mağazalar zinciri projenin önemli katmanlarından birisidir.
f.tv Mağazalarının bir başka kullanım amacı da E-Ticaret platformlarının gerekli görüldüğü
durumlarda teslimat ve iade merkezi olarak kullanılmasıdır. Bu bağlamda kullanıcı ile daha
samimi ve sıcak bir iletişim kurulacak, kullanıcı memnuniyeti en üst seviyede oluşturulacak ve
sadakat programı çerçevesinde hareket edilecektir.
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YAKILACAK FTVT TOKEN
FTVT Token’larının yakılarak arz miktarının azalması ve dolayısıyla pozitif değerlenmesi
yapılacaktır. Yakım zamanları kullanıcılara en az 15 gün önceden bilgi verilmek suretiyle icra
edilecektir. Yakım işlemleri başta f. Week organizasyonlarında olmak üzere, FTVT Token
organizasyonlarında gerçekleştirilecektir.
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FTVT TOKEN STRATEJİK BÜYÜME
YOL HARİTASI

07 Ağustos 2022 FTVT Token
Avalanche Platformunda
oluşturuldu.
15 Eylül 2022 FTVT Token Ana
Sponsorluğunda Mr & Ms. f.tv
Güzellik Yarışması İstanbul’da
yapıldı.

Ekim 2022 f.tv Enerji
içeceği tüm Türkiye’de!

01 Kasım 2022 FTVT Token
Ön Satış Süreci FTVT
Token sayfasında başladı.

2022 yılının sonunda
FTV-Commerce
Platformu açılıyor!
Aralık 2022 FTV-Store
Istanbul açılıyor.
Dubai FTVT Token
Operasyon ofisi açılıyor.
FTVT Token Dubai Borsası
yolunda!

Aralık 2022 FTV-Cafe
Istanbul açılıyor.

2023
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2023 yılında FTV-Cafe
sayısı Türkiye genelinde
3 oluyor.
2023 yılı içerisinde dünyada
6 ülkede FTVT Token irtibat
ofisi açılacaktır.
2023 yılı içerisinde FTVT Token
ana sponsorluğunda, dünyada
4 ülkede Mr & Ms. f. Güzellik
yarışmaları düzenlenecektir.
f. Cafe – Bar – Club – Store –
Otel – Beach ve tüm f.tv
markasına ait ürün ve hizmetlere
ilişkin franchaise iş modeli, tüm
Türkiye ve Dünya yatırımcılarının
ilgisine sunuluyor.

Mart 2023 Radyo f.tv
Online ve Tüm Dünyada!

Mart 2023 f. Store ikinci
mağazası açılıyor.
2023 yılı içerisinde yandaki
lokasyonlarda Cafe –
Restaurant ve Otel
Yatırımları Yapılacaktır.
2023 yılı içerisinde yandaki
lokasyonlarda Cafe –
Restaurant ve Otel Yatırımları
Yapılacaktır.

Eylül 2023 f.tv Beach
açılıyor.

İstanbul (Avrupa Yakası) - İstanbul (Anadolu Yakası) - İzmir
Ankara - Bodrum - Çeşme - Antalya - Adana - Diyarbakır
Edirne - Trabzon - Azerbaycan - Paris - Frankfurt - Barcelona
Venedik - Moscova - Tahran - Katar - Abudabi - Londra
Belarus

Haziran 2023 FTVT Token
Dünya Borsalarında!
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Ağustos 2023 f.tv Store
üçüncü mağazasını
açıyor.
Eylül 2023’te Türkiye’nin en lüks
şehir oteli FTV-DIAMOND+
Hotel & Resort temellerini
atıyor.
FTVT Token’ın 1nci yılına özel etkinlik
ve güzellik yarışmasında sürpriz
hediyeler, dünyaca ünlü moda
tasarımcıları, mankenler ve özel
konuklarla kutlanıyor.
Türkiye’de ve tüm dünyada
Christmas FTVT Token kutlamaları
ve etkinlikleri yapılacaktır. Canlı
yayında tüm dünya f.tv aracılığıyla
izleyecektir.

2024
2024 yılı içerisinde FTVT Token
E-Commerce platformu 10 farklı
dil seçeneği ve 50 ülkede
dağıtım ağını oluşturuyor.

2024 yılı içerisinde f.tv
Travel Seyahat Acentası,
Türkiye’de faaliyete
girecektir.
Ocak 2024 itibariyle dünyada 6
ülkede f.tv irtibat ofisi açılıyor. Bu
tarih itibariyle toplamda dünyada
13 ülkede FTVT Token irtibat ofisi
açılmış olacaktır.
Ocak 2024 itibariyle f.tv Cafe – Bar –
Club – Store – Otel – Beachler
franchise modeli ile Türkiye ve tüm
dünyaya yayılıyor. Mevcut ürün
çeşitliliğinin yanı sıra yeni ürünlerde
f.tv markası ile kullanıcılarının
beğenilerine sunulacaktır.

Temmuz 2024- İngiltere –
Almanya ve Hollanda’da
FTV-STORE Açılıyor!
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Ağustos 2024 - Türkiye’de 20
adet Cafe-Restoran-Hotel
hedefine ulaşılacak.
2024 yılı içerisinde FTVT Token
ana sponsorluğunda, dünyada
6 ülkede geleneksel Mr & Ms. f.
Güzellik yarışmaları
düzenlenecektir.
2024 yılı içerisinde İstanbul – Dubai
– Paris – Moskova – Brezilya –
Venezuella – Tokyo – Tayvan –
Singapur – Las Vegas – Delhi’de
f.tv Model Ajansları açılıyor.

2025
2025 yılı içerisinde f.tv ECommerce
platformunda, Michel Adam Single
Malt özel viski koleksiyonu viski
severlerle buluşmak için tüm
dünyada!

2025 yılı içerisinde Michel
Adam’ın da katılacağı tadım
günleri organizasyonları
tamamlanıyor!

2025 yılı içerisindeki açılacak
f.tv Store’lar:
Irak-Bağdat, İran–Tahran, Suriye–Şam, Lübnan–Beyrut,
Bahreyn, Katar, Çin–Pekin, Japonya–Tokyo,
ABD–Newyork/San Francisco/Los Angeles/Miami/Las
Vegas, İngiltere–Manchester, Fransa–Monaco/Cannes,
İspanya–Madrid, İtalya–Roma/Milano, İsveç–Stokholm,
İsviçre–Zürih, Güney Afrika-Cape Town, Fas-Casablanka,
Malta–St. Julien, Belçika–Brugge

2025 yılı sonunda açılan FTV-Store
sayısı 100’e ulaşıyor. 2025 yılında
da ürün çeşitliliğini artıran f.tv, f.tv
markalı televizyonların üretimlerine
başlıyor

2025 yılında FTVT Token tüm
dünyada bir ödeme aracı
haline geliyor.
2025 yılında f.tv Travel Seyahat
Acentası ağı büyüyor. Türkiye’den
sonra dünyanın önemli
merkezlerinde şubeler açılıyor.
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2025 yılında Amerika Birleşik
Devletleri irtibat ofisi
Newyork’ta faaliyete geçiyor.
2025 yılı içerisinde FTVT Token
ana sponsorluğunda, dünyada
6 ülkede Mr & Ms. f. Güzellik
yarışmaları düzenlenecektir.

2026
2026 yılında f.tv Özel Şarap
Serisi, f.tv E-Commerce ve f.tv
Store platformlarında.
2026 yılında İnşaat sektörüne
giriş yapılıyor. Lüks konut ve
Lüks Residence Zincirlerine
başlanıyor.

Haziran 2026 –
FTV-DIAMOND+ Maldives
açılıyor.
Ekim 2026 –
FTV-DIAMOND+
Manhattan açılıyor.
Aralık 2026 FTV-DIAMOND+ Miami
açılıyor.
2026 yılı içerisinde f.tv Travel
organizatörlüğünde Mega
Yat ile dünya turları
başlayacak.
2026 yılı içerisinde tüm dünyada faaliyet
veren f.tv Store, ürün çeşitliliği, ödeme
çeşitliliği ve kullanıcılarına özel
indirimleriyle perakende sektöründe
liderlik pozisyonu için çalışmalarına hızla
devam ediyor.
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2026 yılı içerisinde Luxury
Residence Yatırımları; Paris, Los
Angeles, Tokyo, Kopenhag,
Miami, Singapur, Banghok,
Dubai, Katar, Bakü

2026 yılı içerisinde Luxury
Residence Yatırımları; Paris,
Los Angeles, Tokyo,
Kopenhag

2027
FTV-DIAMOND+ Paris Dünyanın ilk Ultralüks
konseptli Oteli. f.tv’nin 30ncu yılına özel, Paris,
Dubai, İstanbul, Banghok, Singapur, Hindistan,
New York, Milano, Sydney’de kutlama şölenleri
esnasında en büyük token yakımı
gerçekleşecektir. Tüm şenlikler f.tv kanalından
tüm dünyaya canlı olarak yayınlanacaktır.

2027 yılı içerisinde
Dünya’da 160 ülkede f.tv
Store’lar açılacaktır.

2028
Rusya, Avusturya, Arjantin, Çek
Cumhuriyeti, İspanya, Finlandiya,
Güney Kore, Gürcistan, Hindistan,
Hollanda, İrlanda, İtalya'da Franchise
çalışmalarına ağırlık verilecektir.

FTVT Token ana
sponsorluğunda, dünyada 6
ülkede Mr & Ms. f.tv Güzellik
yarışmaları 2028
düzenlenecektir.

2029
Türkiye’de dünyanın en
büyük tekstil üretim tesisinin
temelleri atılıyor.
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Kuveyt, Katar, Libya, Lüksemburg,
Malezya, Norveç, Polonya,
Romanya, Tunus, Ukrayna, Yemen,
Yunanistan'da Franchise
çalışmalarına ağırlık verilecektir.

FTVT Token ana
sponsorluğunda, dünyada 6
ülkede Mr & Ms. f.tv Güzellik
yarışmaları düzenlenecektir.
FTVT Token ana
sponsorluğunda, dünyada 6
ülkede Mr & Ms. f.tv Güzellik
yarışmaları düzenlenecektir.

Yol haritasında belirtilmeyen tüm etkinlik ve bilgilendirmeler için web sitemizi takip edebilir
ya da f.tv Bültenine abone olabilirsiniz.

YATIRIMCIYA ARZ EDİLECEK MİKTAR
FTVT Token, sürekli işlem yapacak şekilde tasarlanmış bir sadakat ödeme aracıdır. Bu
bağlamda yatırımcıya arz edilecek ve ödeme sistemlerinde kullanılacak toplam miktar
yüzdesi %99 olarak belirlenmiştir. Sınırlı sayıda bir token olmasından dolayı yakımlar dışında
kalan miktara ekleme yapılmayacaktır.

FTVT TOKEN LITEPAPER & WHITEPAPER HAKKINDA
FTVT Token, 1 Kasım 2022 günü ICRYPEX kripto para borsası üzerinden ön satışa sunulacaktır.
Bu Litepaper, FTVT ön satış ve ekonometrisine dair tüm verileri içermektedir.
Litepaper, teknik bilgilerin tümünü içermemektedir. Litepaper’da atıfta bulunulan konular,
Whitepaper’da teknik ölçekte açıklanacaktır.
FTVT Token’a dair tüm gelişmeler, çalışmalar ve yenilikler dijital iletişim platformları üzerinden
paylaşılacaktır.

