
Uma das primeiras parcerias 
ShapeShift estabelecidas como 
DAO foi com a  , 
cujo protocolo tem um programa 
de receitas para afiliados. Através 
desta parceria, a ShapeShift 
integrou as Vaults da Yearn em 
sua 

, permitindo aos 
usuários ganharem rendimentos 
com os seus ativos digitais sem 
taxas adicionais.


Yearn.finance

nova aplicação web de 
código aberto

Leia mais...

Associação de ShapeShift 

com Yearn.finance

A ShapeShift DAO lidera o 
movimento para garantir a 
estruturação de um trabalho 
consistente na DAO e difundir 
produtos e serviços seguros e de 
qualidade. A ShapeShift continua 
fornecendo a segurança e 
qualidade que você pode esperar 
da ShapeShift centralizada, mas 
com a agilidade e rigor de uma 
DAO. 


Leia mais...

Como uma DAO realiza 

garantia da qualidade?

A ShapeShift DAO é um excelente 
lugar para as pessoas com 
diferentes níveis de habilidades e 
desejam colaborar no 
desenvolvimento no código 
aberto no espaço DeFi. Os 
desenvolvedores da comunidade 
são bem-vindos para participar 
das calls da comunidade no 
Discord da Shapeshift para ver 
demonstrações, discutir 
melhorias ou participar de 
discussões gerais sobre tópicos 
dos produtos da engenharia.


Leia mais...

Porque programar em uma 
DAO?

O evento fomenta nos participantes o desejo de 
desenvolver este novo mundo, enquanto estabelece 
as regiões montanhosas de Rocky e do estado do 
Colorado como um próspero hub da Ethereum e da 
inovação na blockchain. 


Como um Meta patrocinador de ETHDenver, a 
ShapeShift distribuiu $15.000 dólares em 
recompensas para o hackathon; ficou ao lado da 
SporkDAO, para contribuir com o crescimento e o 
desenvolvimento dos construtores da web3. Nos 
eventos anteriores da , este hackaton 
incubou alguns dos principais projetos web3, como 
a GIVeth.io e 1x.ag. 


ETHDenver

Leia mais...

A ShapeShift DAO esteve na ETHDenver em peso 
neste ano! A ETHDenver é o maior e mais longo 
evento da Ethereum, celebrando seu quinto ano, 
unindo as mentes mais brilhantes do espaço cripto, 
propiciando networking, hackatons e este, DAOndo 
as coisas. Como Denver continua sua jornada para 
fixar-se como o Vale do Sílicio da Blockchain, o evento 
atrai participantes do mundo inteiro. A hashtah 
#BUIDLATHON de ETHDenver é sobre trazer diversas 
criatividades para um objetivo comum. Protocolos e 
aplicações descentralizdas são o futuro e a 
comunidade de Colorado está na liderança deste 
processo. 

ShapeShift no ETHDenver!

A ShapeShift DAO firmou uma parceria com a Top 
Drawe Merchandise (TDM) e lançou a  da 
FOX neste mês!


Através desta parceria, a TDM irá lidar com a 
criação e distribuição de itens da loja da ShapeShift 
ao redor do mundo e será responsável pela 
plataforma para comercialização deles. A afiliação 
inclui 70% da parcela da receita de afiliados - agindo 
como uma fonte adicional de receita para a DAO. 
Os lucros da loja irão de volta para a ShapeShift 
DAO em USDC a cada três meses.


A ShapeShift DAO agora aproveita dos benefícios da 
gestão profissional de sua loja! Além da receita 
sobre 70% das vendas da loja, a comunidade pode 
agora comprar blusas, bonés e camisetas da 
ShapeShift de alta qualidade com criptomoedas ou 
dinheiro fiat. 


Visite a  e veja os itens disponíveis 
hoje!


loja oficial

loja oficial FOX

Leia mais...

A ShapeShift DAO aprovou a continuação dos 
incentivos de liquidez para a pool na 

, efetivamente estendendo e modificando o atual 
programa de recompensas para liquidez. 


A nova estratégia irá manter as recompensas por 
liquidez próximas dos níveis atuais por um período 
adicionar de quatro meses e meio, enquanto, ao 
mesmo tempo, agressivamente aumenta as compras 
da DAO de  com tokens LP. As 
vantagens para ambos, a DAO e os detentores de FOX, 
são significativas; por isso, o sentimento da 
comunidade sobre a proposta foi positivo, alcançando 
4.75M de votos a favor. Você pode ler a proposta 
completa . 


En concreto, o DAO financiará uma iniciativa sobre o
seguintes quatro meses e meio para comprar FOX/ETH
Tokens LP a través do Bono Olympus Pro, com um 
objetivo de $ 40milhões de liquidez. Además de los 
beneficiosdescrito anteriormente, los tokens LP 
también servirán para diversificarel tesoro. Una mayor 
cantidad de valor controlador por protocolo también 
podría ser útil emcondições de mercado adversários ya 
que ShapeShift pode maisinfluir diretamente si la 
liquidez venda del mercado y cuándo.


Uniswap de FOX/
ETH

Bonds da Olympus DAO

aqui

Leia mais...

ShapeShift DAO firma parceria 
com Top Drawer Merchandise

ShapeShift DAO estende seu 
programa de recompensas
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Reator de FOX ativado! Deposite FOX para ganhar $TOKE

Vamos descentralizar o mundo! 
"Este é o melhor dia!"
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