
VICTORIA VR stručně 
VICTORIA VR je první Massively Multiplayer Online Open World Game s fotorealistickou grafikou ve virtuální realitě. VICTORIA VR je svět 
založený na blockchainu, postavený a vlastněný samotnými uživateli. Je to také univerzální platforma pro všechny virtuální reality, hry 
a decentralizované aplikace, které společně vytvářejí metaverse – sdílený virtuální svět, kde můžete dělat naprosto cokoli.

Ekonomika s nekonečnou motivací

Ve VICTORIA VR jsou uživatelé odměňováni za svou aktivitu ve VR a ti, kdo používají staking, jsou odměňováni přímo od aktivních 
uživatelů. Můžete si zde koupit pozemek a vytvářet cokoli, co si dokážete představit, dokonce i svůj vlastní svět nebo portál, který se 
připojí k již existujícímu světu. Všechno lze propojit se skutečným světem nebo s blockchainem. Hrajte hry, plňte úkoly, obchodujte, 
získávejte jedinečná aktiva nebo si dokonce vytvářejte svůj vlastní svět. Vytvářejte cokoli a prozkoumávejte svět plný dobrodružství 
a uživatelského obsahu. A za vše, co děláte, získávejte odměny!

Hlavní výhody

Grafika
První fotorealistická grafika ve virtuální realitě díky 
nejnovějšímu Unreal Engine. Všechny textury jsou 
vytvářeny pomocí fotografií z reálného světa.

Serverové řešení
VICTORIA VR má jedinečné škálovatelné řešení, 
které umožňuje hostovat prakticky libovolný 
počet uživatelů online současně!

Speciální efekty
Řešení pro vytváření nejlepších speciálních efektů 
ve virtuální realitě, jaké dosud nebyly možné.

Odměny ve VR
Uživatelé za svou aktivitu ve virtuální realitě 
získávají tokeny a jedinečná aktiva.

Systém questů
Systém questů (úkolů) uživatele motivuje, aby se 
každý den vraceli a získávali epické odměny.

Decentralizace
Celý tento svět je decentralizovaný a přímo řízený 
komunitou.

Unikátní staking
Odměny za staking jsou přímo úměrné odměnám 
aktivních uživatelů a jsou vypláceny pravidelně 
(min. 18% ročně). Svůj vklad (stake) dokonce 
můžete použít jako zástavu k nákupu VR pozemků.

Algoritmizace
Systém questů je plně algoritmický, takže questy 
může vytvářet kdokoliv a tudíž svět VICTORIA VR 
může žít sám svým vlastním životem i bez svých 
původních tvůrců.

Tým
V týmu VICTORIA VR jsou nejlepší VR vývojáři, serveroví specialisté, 3D modeleři a herní vývojáři, kteří již před vstupem do VICTORIA 
VR dosáhli mnoha úspěchů a vyhráli mezinárodní soutěže v oblasti vývoje her. Tým také spolupracuje s nejlepšími univerzitami pro vývoj 
her v České republice, zemi známé některými z nejlepších herních vývojářů na světě.

Partneři a technologie, které používáme

Distribuce tokenů

předprodej 
VR Rewards Pool 
tým

Neprodané tokeny budou uzamčeny v banku odměn 
(Rewards Pool, 82%) a zbytek půjde do DEX (18%). 
Celkový objem: 168 miliard.

88 mld.

68 mld.

12 mld.

Charakteristika tokenu

• Protocol governance (řízení protokolu)

• Herní peníze

• Unikátní odměny při stakingu

• Airdropy ze zisků platformy

• Zajištění kolaterálu pro VR pozemky

• Deflační ekonomika neustále 
uzamykající tokeny

Více informací na webu nebo na serveru Discord

https://discord.gg/victoriavr

Všechna loga, ochranné známky a názvy společností jsou majetkem příslušných vlastníků.

www.victoriavr.com
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