
Aktualizacja Modelu 
Ekonomicznego Tokena KEYFI 
Część 1/3: Pule Stawek i 
Nagród 

Deflacyjne KEYFI Burned x Zrównoważone Pule 

Nagród x Zasiewanie Wzrostu Puli Płynności 

 

 

Jest to pierwszy wpis w trzyczęściowej serii, która 

zawiera aktualne informacje na temat modelu 

ekonomicznego tokenów KEYFI. Model ten jest 

obecnie rozwijany i może ulec zmianie. 

Informujemy, że KeyFi jest wciąż projektem w fazie 

beta. 

W ciągu tego roku będę pisał bardziej szczegółowo o 
modelu ekonomicznym tokena KEYFI, aby zapewnić 



większą przejrzystość tego, jak token i platforma 
współpracują ze sobą. 

Dla tej obecnej wersji podzielę ją na trzy części: 

Część 1: KEYFI Pule Stawek i Nagród 

Część 2: KEYFI Tokeny 

Część 3: Architektura Łańcucha Krzyżowego 

 

Oryginalny KeyFi Litepaper i Token Ekonomiczny 
Whitepaper można znaleźć na naszej stronie 
website. 

Krótki Przegląd Tokenu KEYFI 

Na wypadek, gdybyś nie był zaznajomiony z 
podstawowymi pojęciami, oto kilka kluczowych 
punktów, które dadzą Ci ramy odniesienia. 

● 10 mln tokenów ERC-20 KEYFI wybite w 
grudniu 2020 r. 

● 80% Środków Przeznaczonych dla 
Wspólnoty 

https://keyfi.com/whitepaper


● 20% Ulokowane dla Zespołu (10% Rozwój / 
10% Skarb) 

● Nowe tokeny nie mogą być wybijane do 
około 4 kwartału 2022 r. (zablokowane 
przez zasady kontraktu tokenowego) 

● Mapa drogowa decentralizacji mówi, że 
token KEYFI powinien być kierowany przez 
społeczność poprzez mechanizmy 
zarządzania i inteligentne kontrakty. 
(KeyFiDAO) 

Poprzednie Głosowania Dotyczące 
Zarządzania Tokenami KEYFI  

● 1m tokenów BEP-20 KEYFI wybite na 
Binance Smart Chain (luty 2021) 

● 100k tokenów Community KEYFI 
przeznaczonych na marketing ( kwiecień 
2021) 

Inne kwestie, o których należy wspomnieć, to fakt, 
że na naszej mapie drogowej znajduje się 
uruchomienie tokena w sieciach opartych na 
Polkadot, jak również w sieciach Ethereum Layer 2, 
aby zmaksymalizować potencjalne wykorzystanie i 
możliwości integracyjne tokena. 

KEYFI Pula Stawek i Nagród 

Obecnie mamy 2 aktywne Pule Nagród, w których 
użytkownicy mogą grać i zdobywać nagrody KEYFI. 

https://vote.keyfi.com/#/keyfi-app.eth/proposal/QmZxU9N5GQiENzvbWgQj3dsR9TzxZ3nxbwxK9XSFbhqX5i
https://vote.keyfi.com/#/keyfi-app.eth/proposal/QmUkpJAuFA31f4MSosdv8KN2MawHtbzarDa8Bped61kxSj
https://vote.keyfi.com/#/keyfi-app.eth/proposal/QmUkpJAuFA31f4MSosdv8KN2MawHtbzarDa8Bped61kxSj


Pierwszym z nich jest pula KeyFi v1 Ethereum, która 
jest używana do stakowania tokenów KEY SelfKey, 
jak również do stakowania tokenów UNI-V2 
KEYFI:USDC Liquidity Provider firmy UniSwap. 

Pula v1 ma ścisły wymóg, że wszyscy uczestnicy 
muszą posiadać zdecentralizowane poświadczenie 
tożsamości SelfKey, aby uzyskać dostęp do puli. 
Możesz dowiedzieć się więcej o tym specyficznym 
procesie tutaj: https://keyfi.com/credentials 

Drugim jest pula KeyFi v2 Binance Smart Chain, 
gdzie obecnie możesz stawiać bezpośrednio KEYFI 
oprócz stakowania tokenów PancakeSwap CAKE-LP 
KEYFI:BUSD Liquidity Provider oraz 
bezpośredniego stakowania BUSD i WBNB. 

Poniżej znajduje się przegląd tego, jak opłaty 
depozytowe spalają KEYFI i tworzą 
samowystarczalny model na tych pulach v2, w tym 
jeden obecnie działający na BSC, jak również 
kontrakty, które wkrótce zostaną uruchomione na 
Ethereum Layer 1 i Polygon (Matic) Ethereum Layer 
2. 

Dla uproszczenia, przedstawimy te procesy na 
przykładzie kontraktu Ethereum L1. 

KEYFI 

● 50% KEYFI Burned 

https://keyfi.com/credentials


● 50% KEYFI wysłane do funduszu 
zalążkowego dla nowych puli DEX LP 

 
KEYFI Direct Staking 

KEYFI Token LP  

● 50% Sprzedanych tokenów innych niż KEYFI 
dla KEYFI, a wszystkie KEYFI zostaną Spalone  

● 50% Sprzedanych nie KEYFI, a następnie wysłanych 
do funduszu zalążkowego dla nowych puli DEX LP 

 
KEYFI:Stawki ETH LP  

Natywny Token Sieciowy (ETH/BNB/MATIC itp.) 



● 50% Wysłanych do Funduszu Gazowego 
(Wdrożenia kontraktów / Transakcje 
KeyFiDAO / Testowanie Integracji itp...) 

● 50% Przesłanych do KeyFi Treasury / Dev 
Pool 

 
Stawki WETH  

 

Token nie-KEYFI z Istniejącą Pulą 

● 50% Kupionych KEYFI i wysłanych do Puli 
nagród 

● 50% Przesłanych do KeyFi Treasury / Dev 
Pool 



 
Stawki USDC  

Token inny niż KeyFI bez Puli 

● 50% Wysłanych do funduszu zalążkowego 
dla nowych puli DEX LP 

● 50% Wysłanych do KeyFi Treasury / Dev 
Pool 

 
Stawki WBTC  

Podsumowując, jest to aktualny podział wszystkich 
opłat depozytowych dla obecnego modelu stakingu. 
Może to ulec zmianie w miarę obserwacji i 



optymalizacji naszego modelu ekonomicznego 
tokenów w czasie. 

Narzędzie Tokena KEYFI 

W obecnym modelu istnieją dwa konkretne sposoby, 
w jakie token KEYFI może być wykorzystany. 

1. Posiadaj tokeny KEYFI, aby wziąć Udział w 
Głosowaniu. (https://vote.keyfi.com) 

2. Postaw KEYFI aby zdobyć dodatkowe 
nagrody, jak również uzyskać dostęp do 
nadchodzącej aplikacji KeyFi Pro 

Dodatkowe narzędzia KEYFI zostaną ogłoszone w 
części 2 tej serii, kiedy omówimy koncepcje kToken. 

KeyFi Pro 

KeyFi Pro zostanie początkowo uruchomiony jako 
zamknięta prywatna beta, która pozwoli tylko dwóm 
typom użytkowników: 

● Ważni posiadacze zdecentralizowanych 
poświadczeń tożsamości zasilanych kluczem 
SelfKey 

● Uczestnicy KEYFI Token  

https://vote.keyfi.com/


Niektóre z funkcji, które zostaną odblokowane w 
aplikacji KeyFi Pro obejmują wersje beta "First 
Look" takich funkcji jak: 

● Projektant i Menedżer Strategii DeFi 

● Pulpit badań nad odkrywaniem tokenów  

● Zaawansowane Alerty Crypto & DeFi na 
Email / SMS / Telegram 

● Uporządkowane Notatki z Transakcji / 
Dziennika Handlowego 

● Zapewnienie dostępu do platformy CeFi, 
takiej jak Nexo, w celu zarabiania na 
odsetkach od depozytów kryptowalutowych 

Dodatkowo otrzymasz wszystkie funkcje aplikacji 
KeyFi Core zintegrowane w aplikacji Pro wraz z 
kilkoma dodatkowymi ekskluzywnymi funkcjami, 
takimi jak synchronizacja między platformami, tryb 
ciemny i wiele innych. 

Ogłosimy wprowadzenie wersji beta KeyFi Pro, jak 
tylko będzie gotowa, więc pamiętaj, aby śledzić nas 
na portalach społecznościowych i dołączyć do 
społeczności KeyFi. 

Mam nadzieję, że to pomoże wyjaśnić niektóre z 
kluczowych punktów dotyczących obecnego modelu 
ekonomicznego tokenów dla KEYFI. W miarę 
postępu naszych wdrożeń Ethereum L1 i L2, 
będziemy monitorować i dostosowywać nasz model 



w miarę potrzeb, aby zapewnić długoterminowy, 
zrównoważony model do zasilania projektu. 

Jeszcze raz dziękujemy naszej niesamowitej i 
wspierającej społeczności, zawsze z zadowoleniem 
przyjmujemy Wasz udział w zarządzaniu, jak 
również Wasz wkład i opinie w naszych 
społecznościach na stronie Telegram i Discord. 

 

https://t.me/keyfi_ai
https://discord.com/invite/F8uruMRYYr

