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BINC, üyeliğin blockchain üzerinde Non-Fungible-Token (NFT)  olarak 
satın alındığı, token sahiplerine işletmelerde sosyal bir deneyim 

yaşatmayı amaçlayan dünyanın ilk yeme-içme odaklı kulübüdür.

Bosporus Inspiration NFT Club Nedir (BINC)?

BINC NFT’leri ancak whitelist ve referans sistemi ile edinilebilir. Bir 
whitelist aracılığı ile BINC NFT sahibi olan her yeni üyemiz avantajlardan 

hemen faydalanabilir. BINC NFT’ lerini market ya da wallet to wallet 
transfer ile elde eden üyeler ise ancak 60 gün geçtikten sonra 

avantajlardan faydalanabilir.

Kimler Faydalanabilir?
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BINC projesinin arkasında 20 yılı aşkın süredir e-ticaret, iletişim/telekom ve katma 
değerli servisler üreten bir ekip var. Bu ekip Digital Operasyon Hizmetleri altında 
bir araya geldi ve yeme-içme sektörü için ilk ürünü olan Siparişim+ uygulamasını 

Turkcell partnerliği ile hayata geçirdi. 



Siparişim+ uygulaması 2022 3. çeyreğinde yayına geçecek ve BINC NFT sahipleri 
ilk deneyimi imkanına sahip olacaktır.

Biz Kimiz?

NFT’leri geleceğin devrimsel teknolojilerinden biri olarak görüyoruz. Bu teknolojiyi 
yaşamdan keyif alan; bunu yaparken deneyim yaşadığı mekanlarda kendini özel 

hissetmek isteyen, yeni teknolojileri kullanmakta hevesli öncülere sunmak istedik. 
İşte BINC böyle bir motivasyon ile doğdu.

BINC Nasıl Ortaya Çıktı?
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Mind Map

Koleksiyon

 BINC NFT Koleksiyonu 8888 benzersiz parçadan 
oluşacaktır.

 111 parça ekip için ayrılmıştır ve airdrop ile 
dağıtılacaktır

 99 parça yeme-içme sektöründeki influencerlara 
özel tasarlanmış STAR serisi adı altında airdrop ile 
dağıtılacaktır

 999 parça Siparişim+ uygulamasında sevdiği 
işletmelerin fanı olan ve işletme deneyimine katkıda 
bulunan Siparişim+ üyelerine FAN serisi adı altında 
airdrop ile dağıtılacaktır

 33 Adet “Gold Chef” serisi raritysi yüksek parça 
rastgele şekilde mint ile dağıtılacak ve Gold serisi 
sahiplerine özel BINC Gold Kart ve hediyeler 
gönderilecektir

 999 Adet “Sense & Dealer” Serisi ekosisteme katkısı 
bulunan işletmelere dağıtılacak ve bu deneyimi 
yaşamaları sağlanacaktır

 Kalan parçalardan %50’si sadece whitelist ve 
referans sistemi ile mintlemeye açılaca

 Kalan parçalar ise yurtdışı açılımı ile genel 
mintlemeye açılacaktır.

Vizyonumuz

 Biz Web3 kültürü ile tekdüze ne varsa karşısındayız. 
Siparişim+ projesi bunun en büyük göstergesi 
olacak. Tüketim çılgınlığının bombardımanı altında 
giderek bulanıklaşan gerçek dünya ile dijital 
dünyanın vizyonerleriyiz.

 Yeni dünya topluluk odaklı yönetim ve düşüncenin 
inşası üzerine kurulacak. Bunu içselleştirmeyenler 
kurye ve kargo da ürün taşımanın döngüsünde 
kaybolacak. Bizim felsefemizde topluluk önceliklidir.

 Ekibimiz yaratıcı ve çeviktir. Trendleri takip edip 
kopyalamak yerine yeni trendler yaratmayı seçeriz. 
Tüm projelerimiz original ve gündelik düşüncenin 
önündedir.

Hedefimiz

 NFT ekosistemine katkı sağlayacak global ölçekte 
bir utility NFT projesi ortaya çıkarmaktır. BINC ile 
işletmelerin yeni teknolojiler nezdindeki 
farkındalığını da global ölçekte arttırmak istiyoruz.
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Mind Map

Topluluk

Topluluğumuz her an her türlü 
desteğe hazırdır. Siparişim+ ve 
BINC için her türlü teknik ve 
içeriksel destekle topluluğu 
büyütmek için hazır bir ekibimiz 
var. Yaptığımız işlerde önce 
topluluğu düşünüp yaratıcı 
sürecimizi buna göre 
ilerletiyoruz.

Teknoloji

BINC ekibi sıradışı teknolojisi ile 
dijital dünya ile fiziksel dünya 
arasında bir köprü kurarak 
gerçek hayatımıza blockchain 
teknolojisini getirmektedir. 

İşletmelerde ve birçok dijital 
noktada sadece walletınız bağlı 
BINC uygulaması ile 
avantajlardan faydalanmaya 
başlayabilirsiniz.

Metaverse

Yaratıcı BINC ekibi yaklaşan 
Metaverse devrimine de 
hazırlanıyor. Evinizdeki hayat 
arkadaşı patileri inceleyip 
karakteristik özellikleri ile 
metaverse taşıyacak bir 
teknoloji planlıyoruz. Bu sayede 
Horizon World gibi gelişmiş 
sanal dünyalarda yalnız 
kalmayacaksınız.

Sanat

Yaratıcı olan her ekip diğer 
yönden de sanatçıdır. 
Yazdığımız kod, BINC karakteri 
olan kedimiz bir sanat eseridir. 
Gelecek vizyonumuzun bir 
parçası olan sanatı 
roadmapimize ekledik. 
İstanbuldaki kedilerin görüntü 
ve seslerini bir araya getirip 
kişiye özel dijital bir sanat eseri 
oluşturacağız.

İş Birlikleri

 Kulübümüz gerçek dünyada bir çok marka ve restoranla iş birliği 
aşamasındadır. Bu iş birliktelikleri topluluk sayfasından, discord 
kanalımızdan ve uygulamamızdan sürekli duyurulacaktır. Yapacağımız iş 
birlikteliklerinde topluluğumuza hitap edecek yeni ve eğlenceli işletmelere 
öncelik vermekteyiz

 Her işbirliği yaptığımız işletme bir Gold Member plaketi ile belirtilir. Bu 
plaket o işletmenin BINC onayından geçtiğini ve seçkin üyelerine açık 
olduğunun kanıtıdır.
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Yaklaşan rönesansa hazırlananlara, GM


Kendin için her zaman ayrıcalıklı hizmet iste


Topluluğu koru ve katkıda bulun


Yaratıcı ekosistemi benimse


Deneyimlerini paylaş


Kedileri sev ve onları anla


Alışılmışın dışında düşün ve alışılmışın dışında düşünen yaratıcıların ürünlerini deneyimle

Manifesto
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Roadmap

1. Aşama

 Launch: NFT Summit Istanbu
 Whitelist Kayıt: NFT Summit 

Istanbul’ daki oyunu 
tamamlayanlar girebilece

 Siparişim+ entegrasyon
 İstanbul’da 10+ “Member Club” 

işletme networkü oluşturma

3. Aşama

 BINC Gam
 Cats Lover App

2. Aşama

 Özel tadım deneyim günler
 Influencer işbirliktelikleri ile 

mekan deneyimler
 Discover Community App
 Cats of Istanbul Dijital Ma
 Whitelist Min
 Public Sale

4. Aşama

 Global Visio
 Dop İnovasyon Merkezi iş birliğ
 My Cat in Meta



BINC Community

twitter.com/BosInsNFTClub

discord.com/invite/Bpw7vXsz32

bosporusinspirationnft.club

http://twitter.com/BosInsNFTClub
http://discord.com/invite/Bpw7vXsz32
http://bosporusinspirationnft.club

