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1.
Prezentarea colecției 

eduKiwi Elder



compania din spatele celei mai mari platforme educaționale din 
România vine cu un nou proiect: eduKiwi School. Acesta se 
adresează în special noii generații de tineri elevi care își doresc 
acces la o educație oferită de cei mai buni profesori din țară.

Din dorința de a fi în trend cu cea mai nouă tehnologie, în cadrul 
acestui proiect vom lansa o colecție de NFT-uri, eduKiwi Elder 
Collection. Designul unic al acestei colecții va fi realizat de artistul 
Ovidiu Batista, unul dintre cei mai apreciați pictori din România.

eduKiwi,

Proiectul eduKiwi Elder Collection reprezintă o colecție 
unică de artă digitală, formată din așa numitele 
NFT-uri, care trăiesc în blockchain-ul rețelei Elrond. În 
cadrul acestui proiect, posesia unui NFT Elder 
reprezintă un card de acces în comunitatea eduKiwi 
School prin care membrii pot intra în posesia a 
numeroase beneficii exclusive deținătorilor de NFT-uri 
Elder. 

Aceste NFT-uri sunt realizate prin tehnologia 
blockchain, astfel se pot colecționa și păstra în 
wallet-ul Maiar al rețelei Elrond sau tranzacționa pe 
un marketplace. Fiecare NFT Elder, sau pe scurt Elder, 
este unic, fiind generat automat din peste 150 de 
caractere.

În cadrul colecției eduKiwi Elder Collection vor exista 3 
tipuri de NFT-uri Elder:

Ne dorim să creem cea mai mare comunitate din 
rețeaua Elrond, o comunitate de valoare, care pune 
accent pe educație. Din această comunitate vor face 
parte atât autori, profesori, mentori sau elevi care 
aduc valoare sistemului educațional, cât și oameni 
care vor să deprindă cunoștințe noi și să se dezvolte 
mai mult.

NFT-uri Elder Board 
Member

97

NFT-uri Elder 
Mentor

2.022 8.451

NFT-uri Elder 
Founding Member.
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2.
eduKiwi School



eduKiwi a ajutat în mod special adulții. Acum, 
prin eduKiwi School ne propunem să ajutăm 
noua generație de tineri să aibă acces la o 
educație oferită de cei mai buni profesori din 
România. În special, ne dorim să ajutăm elevii 
din clasele V - XII.
Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă cu un 
elev dintr-un liceu nu atât de bine cotat, un 
oraș mai mic sau un sat? Cum poate acest 
tânăr să se dezvolte la același nivel cu un elev 
care învață la cel mai bun liceu din capitala 
țării? 

În ultimii 4 ani,
Studiile ne arată că peste 90% din elevii 
României nu au acces la profesori buni, 
determinați să se implice 100% în dezvoltarea 
elevilor, oameni care să le fie cu adevărat 
mentori. 
În educația unui tânăr există trei factori 
importanți. Sunt trei ”puteri” care influențează 
educația lui: părintele, profesorul și elevul. 

5.

 
În februarie 2021 am făcut un studiu de 
fezabilitate pentru a vedea nevoile reale ale 
acestui triunghi de influență asupra elevului. 
Am chestionat 2.539 de oameni, dintre care 
210 au fost interviuri individuale. 

Am discutat cu 1.531 de părinți, 541 de 
profesori și 467 de elevi. Dintre aceștia, 
81.8% se află în mediul urban și 18.2% în 
mediul rural.

47,8% dintre elevi au spus că nu le place fizica, 

43,4% au spus că nu le place chimia, 

34,3% au spus că nu le place matematica și 

23,2% au spus că nu le place istoria.

63.4% dintre profesori au spus că sunt deschiși 
să predea online elevilor. 

Iată o parte din răspunsurile la întrebarea: “Ce ai vrea să știi dar NU se învață în școală?”:

    “Educație financiară”
    “Educație sexuală, dezvoltare personală, mai mult accent pus pe sănătatea    
      mintală a elevilor”
    “Social Media, Marketing”
    “Cum să ne descurcăm în lume”
    “Mai multă educație antreprenorială cu antreprenori adevărați, educație rutieră, 
     educație sexuală”
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de fezabilitate au reieșit trei mari 
nevoi principale pentru elevi, părinți și 
profesori: 

Din studiul nostru 

ELEVII
Problemele elevilor cu o materie sau alta nu 
au legatură cu subiectul în sine, ci cu 
profesorul care predă materia respectivă. 
Dacă elevii rezonează cu profesorul, ei vor fi 
mult mai înclinați să le și placă materia 
respectivă și să o învețe cu drag. În același 
timp, dacă elevii nu au acces la un profesor 
care să le predea materia într-un mod 
captivant, aceștia vor ajunge să nu îi 
intereseze materia și se vor concentra pe 
altceva. 

Dintr-un motiv sau altul, deseori elevilor nu le 
place de profesorul care le predă respectivul 
subiect. Este și normal. Nu suntem făcuți să 
rezonăm cu toate persoanele, iar sistemul 
actual de învățământ nu are un proces prin 
care să le atribuie profesorul adecvat. De aici 
apar numeroase probleme în procesul 
educațional și de dezvoltare al elevilor.
 
De asemenea, un alt punct important este 
faptul că elevii au nevoie de numeroase 
informații care nu le sunt predate în sistemul 
clasic de învățământ. Copiii la școală nu 
învață cum să își scrie un CV, ce înseamnă o 
comunicare eficientă cu familia sau 
partenerul de viață, ce este vocația, cum se 
deschide un SRL, educație financiară și multe 
alte lucruri care le-ar fi cu adevărat 
folositoare în viața reală, după terminarea 
școlii. 
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PĂRINȚII
Nemulțumirea principală a părinților este 
faptul că nu știu care este progresul real al 
copilului lor la școală. Deseori părinții sunt 
implicați în procesul educațional doar când 
sunt probleme. Sunt invitați la clasicele 
”ședințe cu părinții”. 

În aceste condiții, comunicarea între cadrele 
didactice și părinți este fragmentată, lipsind 
informații esențiale cu privire la materia 
învățată, rezultatele obținute și înclinațiile 
copilului. Este știut faptul că părinții pot 
influența rezultatele copilului la învățătură.

Toate aceste elemente sunt menite să 
faciliteze un proces de învățare eficient, menit 
să încurajeze dezvoltarea elevului în 
domeniile unde ar avea cele mai multe șanse 
spre a face performanță și a deveni un bun 
specialist.

PROFESORII
Provocarea principală a profesorilor buni este faptul că 
au ajuns să fie devalorizați în sistemul actual, pentru că 
acesta nu mai performează cum ar trebui. 

De asemenea, un impediment major este faptul că un 
profesor poate preda 30 de ani în sistemul de 
învățământ fără să vadă cum predă alt profesor. Practic, 
nu are de unde să se inspire pentru a se îmbunătăți. Ai 
văzut vreodată un profesor care să participe la lecțiile 
predate de alt profesor mai bun pentru a învăța și a se 
inspira? 

Nu, deoarece în sistemul actual nu se poate face asta. În 
timpul în care un profesor predă, un altul nu-l poate 
observa sau interacționa direct cu acesta.
Astfel trec ani de zile fără să poată face schimb de 
experiență direct cu alte cadre didactice și nici să afle 
cum să se dezvolte profesional, adoptând metodologii 
noi.



3.
Misiune



9.

Pentru a reuși să oferim o educație mai bună noii 
generații, proiectul eduKiwi School va avea ca 
scop principal unirea celor trei poli importanți - 
elevii, părinții și profesorii. 

Ne vom ocupa să satisfacem nevoia fiecărei părți 
și să îmbunătățim modul de comunicare și 
relaționare dintre aceștia. 

Ce își propune eduKiwi 
School? 

eduKiwi School va avea o aplicație performantă 
care va folosi cele mai noi tehnologii și cele mai 
moderne principii educaționale din lume. 
 

Cum vom ajuta mai 
exact părinții, profesorii 
și elevii? 

Cum vom ajuta elevii: 
   Vor avea la dispoziție aceeași materie care se predă la școală, de la A la Z, într-un format nou și foarte ușor 

de vizionat.

   Vor putea alege ce profesor doresc să le predea fiecare subiect, deoarece fiecare materie va fi predată de 

mai mulți profesori. 

   Vor putea să își analizeze cunoștințele acumulate folosind testele incluse în aplicație.

  Vor avea acces la o comunitate de suport, alături de alți elevi, precum și mentori, modalitatea de învățare 

fiind astfel una interactivă.

    Aplicația este bazată pe gamification și va fi echipată cu un sistem de educație prin joacă, astfel elevii vor fi 

atrași să avanseze în materie.

   Un punct important este faptul că vom adăuga și alte cursuri pe lângă programa școlară de bază. Astfel, 

elevii vor putea învăța lucruri practice care să-i ajute în viața reală. Vom invita traineri, experți recunoscuți, 

antreprenori și profesioniști din diferite domenii să le împărtășească din experiența lor, cu scopul de a pregăti 

generațiile noi de tineri pentru viața reală din afara școlii.

  Vom avea cursuri, teste și materii de pregatire pentru admiterea la diverse facultăți, ajutând la alegerea 

carierei potrivite cu pasiunile și abilitățile învățate.
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   Profesorii aleși să predea în eduKiwi School vor fi poziționați ca 
supereroi ai platformei noastre. Astfel vom recâștiga respectul 
binemeritat al profesorilor buni, dedicați elevilor.
   De asemenea, vom remunera corespunzător fiecare implicare a 
profesorilor.  

  Vom oferi acces gratuit tuturor profesorilor care predau la o 
instituție de învățământ din țară. Astfel își vor putea vedea materia 
predată și de alți profesori. În felul acesta vom ajuta mai mulți 
profesori să se dezvolte pe plan profesional și să-și facă meseria 
cât mai bine.

   Vom avea cursuri pentru profesori prin care îi învățăm: cum să se 
conecteze cu elevii, cum să își câștige respectul, cum să se 
înțeleagă cu elevii problematici, cum să predea eficient, etc.

   Părinții vor primi periodic rapoarte despre cursurile 
și materiile studiate de copilul lor în platforma 
eduKiwi.

  Vor primi sfaturi personalizate despre cum își pot 
sprijini copilul în procesul educațional.

  Vor avea cursuri dedicate lor, înregistrate de către 
psihologi, psihoterapeuți și experți în parenting, 
pentru a-i învăța cum să aibă o relație mai 
armonioasă cu copilul lor.

  Vor fi consultați în procesul de dezvoltare a școlii, 
astfel vom putea creea un mediu mai sănătos 
pentru familile lor. 

Cum vom ajuta profesorii:

Cum vom ajuta 
părinții: 
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Prezentare eduKiwi 



12.

Misiunea eduKiwi este de a ajuta 

peste 1 milion de români să aibă 

acces la o educație modernă de 

cea mai bună calitate. 

compania din spatele proiectului eduKiwi School, 
deține cea mai mare platformă educațională online 
din România cu peste 500.000 de oameni în 
comunitate. Este unul dintre cele mai bine văzute 
branduri educaționale din România.

Scopul nostru este de a oferi cursuri LIVE, susținute de 
autori și profesori români de top, care creează atât o 
bază conceptuală solidă, cât și o experiență unică de 
învățare.

La fel ca orice lucru cu adevărat mare, totul a pornit 
de la un vis. Doru Pelivan, fondatorul platformei, și-a 
imaginat o altfel de facultate, unde să mergi cu drag, 
să înveți lucruri practice, nu doar teorie și unde 
profesorii să rezoneze mai mult cu elevii. 

În eduKiwi găsești autori online de top, care te vor 
trece printr-un proces de învățare diferit de ceea ce ai 
întâlnit până acum.

eduKiwi,



eduKiwi în cifre: 

de clienți 

abonați la 
newsletter

de produse 
educaționale lansate

prin campaniile 
coordonate de echipa Kiwi 

Vânzări de

autori din multiple 
arii de competență

de oameni pe 
paginile de Social Media

de oameni
în echipă 

+45.000 

+350.000 +500.000 

+20 +100 

+$14
milioane 

+50

Știai că în general doar 3% dintre oamenii care 

cumpără un curs online reușesc să-l finalizeze?

În eduKiwi am găsit metoda potrivită să te ținem 

implicat până la final. În cazul nostru, rata de 

absolvire a unui curs este între 50 și 80%.

O societate se dezvoltă în funcție de accesul la 

educație. Împreună putem să ne atingem 

misiunea de a avea un impact pozitiv în viața a 

peste un milion de români. 



5.
Dezvoltarea unei aplicații 

bazate pe Gamification 
și NFT 



se înțelege adăugarea de elemente și mecanisme tipice 

jocurilor video. În acest fel, elevii vor folosi aplicația mai 

des și cu plăcere.

 

Industria jocurilor video și a celor de pe calculator este 

una dintre cele mai mari industrii din lume, astfel, copiii 

sunt din ce în ce mai pasionați de acestea. Jocurile video 

atrag elevii pentru că sunt interactive, acesta fiind și unul 

dintre obiectivele noastre, mai exact să atragem cât mai 

mulți elevi să învețe cu drag, într-un mod simplu și 

distractiv.

În general, ne dorim să încurajăm copiii să învețe 

jucându-se. Cu ajutorul acestei aplicații, elevii vor 

parcurge programa școlară într-un mod distractiv și nu 

forțat. Nu trebuie să le spunem copiilor noștri să învețe, 

aceștia o vor face de bună voie prin joacă.

Scopul nostru este să dezvoltăm o aplicație care să fie 

interesantă și antrenantă, doar așa putem face ca 

educația să fie mult mai convingătoare și ușoară.

De aceea, vom aplica principiul “Learn, Play & Earn”. Prin 

acesta se înțelege încurajarea elevilor să învețe 

jucându-se ca apoi să fie răsplătiți pentru efortul depus. 

În cadrul acestui proiect, premiile vor fi Kiwi Tokens și 

NFT-uri.

Prin Gamification

15.www.edukiwi.ro



eduKiwi va fi prima platformă educațională, 
unde vei câștiga cu adevărat bani dacă înveți.

Știm cu toții că platformele de socializare cum 
sunt Facebook, Instagram sau Tiktok câștigă 
bani din reclamele pe care ni le difuzează. 
EduKiwi School va fi prima aplicație care 
redirecționează toți banii obținuți din vânzarea 
de reclame utilizatorilor săi.

De asemenea în fiecare semestru vom crea o 
nouă serie de NFT-uri colecționabile iar toți 
banii obținuți din vânzarea acestora vor fi 
redirecționați către utilizatori.

 

Tot mecanismul de “gamification” și de “Learn & Play to 
Earn” va fi realizat prin propria noastră monedă virtuală 
Kiwi Token. Aceasta este metoda prin care utilizatorii 
platformei eduKiwi School vor fi răsplătiți, cu Kiwi Tokens, 
de fiecare dată când urmăresc un curs, exersează în 
platformă sau postează cursuri educaționale.

În acest fel, toți banii obținuți de la firmele care doresc să 
se promoveze se vor întoarce către utilizatorii platformei 
sub forma de Kiwi Token, deoarece aceștia sunt cei care 
îi primesc și îi crează prin interacțiunile pe care le fac.

Pentru a putea beneficia de sistem “Learn & Play to Earn” 
utilizatorii vor trebui să achiziționeze și să se înregistreze 
în aplicație cu un NFT Elder sau NFT Elev.
NFT-ul Elev va fi creat inițial de către un NFT Elder.

Learn & Play to Earn

Venit pasiv Kiwi Elder

16.

De fiecare dată când un Elder crează un NFT Elev, acesta 
își crește venitul pasiv, primind 10% din toți Kiwi Tokens pe 
care îi câștigă utilizatorul nou creat.

În timp, acesta va putea crea multe NFT-uri pentru elevi, 
care vor produce constant venit pasiv pentru holder-ul 
de NFT Elder pe termen lung. 

Deoarece venitul pasiv lunar al fiecărui NFT Elder se poate 
viziona în Marketplace, valoarea acestuia va crește în 
funcție de acest venit. Un NFT Elder cu un venit pasiv mai 
mare, poate fi vândut mai profitabil.

În funcție de raritatea fiecărui NFT Elder, holder-ul va primi 

câteva NFT-uri din colecțiile viitoare. Acestea pot fi 

păstrate sau pot fi ulterior vândute.  
În viitor, holderii de NFT-uri Elder vor avea șansa de a 
câștiga premii provenite din alte proiecte cu care vom 
colabora.



Ne-am propus să dezvoltăm o aplicație educativă 
și interactivă, ușor de folosit atât de către elevi cât 
și de către părinți și profesori.

În aplicație vom avea cursuri, care însumate vor 
avea peste 2.000 de ore de conținut video, 
înregistrate împreună cu cei mai buni profesori din 
țară.

Cursurile vor cuprinde aproape toată materia din 
programa claselor V-XII.

Ne dorim ca elevii înscriși pe platforma noastră să 
poată beneficia, printre altele, și de cursuri de 
dezvoltare personală, educație financiară sau de 
educație sexuală.

Pe lângă toate lecțiile și cursurile de pe platformă, 
aceștia pot găsi teme, teste interactive, meditații și 
o comunitate de oameni extraordinari.

Ne dorim ca această aplicație să fie cu adevărat 
utilă și folosită de elevi, atât pe plan educațional 
cât și pe plan personal.

Pentru a putea fi folosită de cât mai mulți dintre 
aceștia, vom avea un preț foarte accesibil, pe 
bază de abonament, începând cu 49 RON / lună 
(mai puțin decât prețul unei singure meditații la o 
singură materie).

Pentru a dezvolta această aplicație complexă 
vom investi peste 1 milion de euro și estimăm că 
aceasta va fi folosită de peste 300.000 de elevi, 
profesori și părinți.

    Îi răsplătim cu diverse NFT-uri sau Kiwi Tokens 
pentru dedicarea lor și pentru rezultatele obținute în 
concursurile eduKiwi, sau pentru simplul fapt că 
și-au făcut temele.
    Prin integrarea într-o structură de gaming a 
materiei predate, diferitele task-uri recompensate cu 
premii vor încuraja parcurgerea programei și a 
testelor.
    Cu cât elevul va fi mai dedicat și mai implicat în 
munca sa, cu atât mai multe premii va putea 
câștiga. În acest fel, acesta își va putea crea propriul 
palmares de NFT-uri. 

Ce ne dorim să 
dezvoltăm:

Cum convingem 
elevii să învețe cu 
plăcere?

17.



6.
Tipuri de NFT și 

beneficiile holderilor



Ce tipuri de NFT-uri 
vor exista?

NFT Elder 
cele mai valoroase 
NFT-uri, acestea 
oferă acces pe 
viață în platforma 
eduKiwi School

3 categorii: Elder Board 
member, Elder Mentor și 
Elder Founding Member
Număr limitat -Numărul 
inițial de NFT-uri Elder este 
unul final. Pe viitor nu se 
vor mai creea altele
Holderii de NFT-uri Elder 
vor putea crea NFT-uri 
pentru elevi.

NFT Collectible 
NFT-uri speciale ce 
pot fi colecționate, 
însă nu oferă acces 
la cursuri

În fiecare semestru se va 
lansa o colecție nouă

NFT Elev 
NFT-urile de bază, 
acestea acordă 
acces limitat în 
platformă pe baza 
unui abonament 
reînnoit anual

Inițial, acestea sunt create 
de un deținător de NFT 
Elder și vor prelua din 
caracteristicile acestuia, 
făcând mai apoi parte din 
familia acestui Elder.

Cu ajutorul unui NFT Elev sau NFT Elder, deținătorii se 
pot autentifica în aplicația eduKiwi School pentru a 
avea acces la toate cursurile disponibile. Debutul 
elevilor în platformă se realizează prin achiziția unui 
NFT Elev. Acesta reprezintă un abonament, care le 
oferă elevilor acces timp de 12 luni în platforma 
eduKiwi School. 

Orice NFT cumpărat sau primit din platforma 
eduKiwi School, devine proprietatea exclusivă a 
holder-ului. Proprietarul are inclusiv dreptul 
comercial asupra acestuia, astfel are voie să-l 
tipărească, să-l imprime, sau să-l folosească drept 
imagine de avatar pe orice altă aplicație. 

Acest NFT nu poate fi modificat sub nicio formă. 
Orice NFT poate fi tranzacționat în orice moment și la 
orice preț.
 
La vânzarea de NFT Elder, 10% din prețul vânzării este 
redirecționat către eduKiwi School. Cu acești bani 
vom plăti abonamentul unor elevii care își doresc să 
învețe, dar nu își permit abonamentul lunar. 

Practic, se subvenționează accesul la educație 
pentru elevii cu potențial, dar care altfel nu ar avea 
șansa de a accesa platforma.

19.



Beneficiile holderi-lor 
de NFT-uri Elder

1. Un holder de NFT Elder este o persoană care deține 
minim un NFT Elder, adică proprietarul respectivului 
token. 
Ce beneficii ai dacă deții un NFT Elder:
2.AI ACCES PE VIAȚĂ la platforma eduKiwi School (în 
valoare de peste 1.000 euro). Deoarece NFT-ul se poate 
tranzacționa în orice moment, acesta se poate folosi de 
exemplu cât elevul are nevoie de acces (8 ani), iar după 
aceea se poate vinde cu accesul pe viață inclus.

3. Ai acces la colecțiile noi de NFT-uri Collectible, lansate în 
fiecare semestru:
     Holderii Elder Board Member vor primi câte cinci NFT-uri din 
colecție gratuit
   Holderii Elder Mentor vor primi câte două NFT-uri din 
colecție gratuit 
   Holderii Elder Founding Member vor primi câte un NFT 
din colecție gratuit

4. Ai șansa de a câștiga mai multe NFT-uri de tip Elder. 
eduKiwi oferă 3 Airdrop-uri cadou pe parcursul anului 
2022, astfel vom recompensa holderii cu 3 NFT-uri Elder, 
prin tragere la sorți (unul Board Member, unul Mentor și 
unul Founding Member).

5. Ai posibilitatea de a crea NFT-uri pentru elevi și 
de a strânge colecții rare de NFT-uri, concept 
înțeles drept Play & Earn (Joacă-te & Câștigă).

6. Venit pasiv Kiwi Elder. De fiecare dată când un 
Elder crează un NFT Elev, acesta își crește venitul 
pasiv, primind 10% din toți Kiwi Tokens pe care îi 
câștigă utilizatorul nou creat. În timp, acesta va 
putea crea multe NFT-uri pentru elevi, care vor 
produce constant venit pasiv pentru holder-ul de 
NFT Elder pe termen lung. Kiwi Tokens obtinuti pot fi 
transformati in bani printr-un exchange.

7. Deoarece venitul pasiv lunar al fiecărui NFT Elder 
se poate viziona în Marketplace, valoarea acestuia 
va crește în funcție de acest venit. Un NFT Elder cu 
un venit pasiv mai mare, poate fi vândut mai 
profitabil.

8. În viitor, holderii de NFT-uri Elder vor avea șansa 
de a câștiga premii provenite din alte proiecte cu 
care vom colabora.

9. Lunar, toți holderii de NFT-uri Elder pot propune 
un subiect, iar echipa eduKiwi va realiza un curs 
despre subiectul cel mai popular.

10. Devii membru al unei comunități private de 
Discord, moderată în permanență de către 
membrii din echipa eduKiwi.

11. Numărul inițial de NFT-uri Elder este unul final. Pe 
viitor nu se vor mai creea altele. NFT-urile destinate 
elevilor vor fi diferite față de Elder, dar vor face parte din 
aceeași familie și își vor menține anumite caracteristici 
de la acesta. Elevii își vor reînnoi în fiecare an NFT-ul lor 
Elev. După terminarea școlii vor avea o colecție de mai 
multe NFT-uri Elev care le reflectă progresul. Această 
colecție se poate îmbunătății prin adăugarea NFT-ului 
Elder care i-a creat, ceea ce îi va crește valoarea.

12. Beneficiezi de 1 an la Școala de Marketing Kiwi PRO 1 
- (588 euro/an).

13. Primești un voucher de 100 euro la plata integrală a 
oricărui curs eduKiwi.

14. Intri în posesia unui pachet gratuit de audiobook-uri.

15. Posesia unui NFT Elder Board Member sau NFT Elder 
Mentor oferă accesul exclusiv și gratuit la evenimentul 
anual eduKiwi School, în cadrul căruia vor avea loc 
concerte, cursuri și seminarii eduKiwi. 

16. Posesorii de Elder Board Member pot participa și la 
ședințele semestriale, în care se va discuta viitorul 
companiei. De asemenea, aceștia vor putea participa 
și la întâlnirea anuală cu toți autorii eduKiwi.



7.
Roadmap



Q1-Q4
 2021

Q1
 2022

Q2
 2022

Q3
 2022

Q4
 2022

Q1-Q4
 2023

Research privind nevoile educaționale de 
bază ale elevilor
Realizarea studiului de fezabilitate (peste 
2.000 de oameni chestionați)
Stabilirea conceptului eduKiwi School
Consultarea cu numeroși profesori și 
părinți
Atragerea de parteneri strategici în zona 
de business development, marketing, PR, 
web development și e-Learning
Conceperea planului de afaceri
Înființarea unei echipe de 42 oameni care 
va implementa proiectul

Construim site-ul nft.eduKiwi.ro
Construim site-ul school.eduKiwi.ro
Finalizăm designul aplicației
Airdrop 3 NFT Elder
Deschidem grupul în Discord dedicat 
exclusiv membrilor
Lansarea colecției eduKiwi Elder
Primul Airdrop pentru holderii de NFT-uri 
Elder
Începe primul curs ales de către 
comunitatea de holderi 
Începem să dezvoltăm aplicația mobilă
Începem să filmăm materiile

Al 3-lea Airdrop pentru holderii de NFT-uri 
Elder
Începem să lansăm foarte multe cursuri de 
dezvoltare personală pentru elevi
Prezentăm prima colecție de NFT-uri 
Collectible
Airdrop cu NFT-urile ce pot fi colecționate 
de către holderii de NFT-uri Elder

Lansăm comunitatea Discord și pagina de 
Twitter
Stabilim conceptul și designul NFT-urilor
Parteneriat Elrond
Începem campania de marketing
Începem să filmăm primele lecții cu 
profesorii selectați
Prezentăm conceptul eduKiwi School în 
media
Pregătim lansarea colecției eduKiwi Elder

Al 2-lea Airdrop pentru holderii de NFT-uri 
Elder
Pregătim lansarea eduKiwi School
Lansarea aplicației eduKiwi School

Eveniment special organizat în Timișoara, 
odată cu lansarea proiectului cultural 
Timișoara Capitală Europeană a Culturii
Ne propunem ca până la finalul anului 2023 
să avem 100.000 de utilizatori unici pe lună 
în platformă
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8.
Cine este echipa 

din spatele proiectului? 



Co-fondatorii
eduKiwi School sunt Doru Pelivan și Mihai Pegulescu.

eduKiwi a pornit de la inițiativa lui Doru Pelivan, 
antreprenor cu experiență de 15 ani care a demarat 
proiecte în numeroase domenii precum wellness, 
construcții, marketing online și eLearning. 

Este recunoscut ca fiind expertul nr. 1 din România în 
materie de educație online. De asemenea, este văzut 
ca unul dintre cei mai profesioniști marketeri online din 
țară, lucru care l-a ajutat să promoveze multiplele 
proiecte online în care s-a implicat.  

Artistul a avut numeroase expoziții, printre care 

menționăm: Arancha Osoro Gallery, Oviedo / Spania; 

Festival della CREATIVITA Museum of Contemporary Art 

/ (MACRO), Roma / Italia, precum și Art Show, Busan / 

Coreea de Sud.

În cadrul eduKiwi Elder Collection, Ovidiu Batista a 

creat vizualul acestor NFT-uri, fiind o creație 100% 

originală. Având o amplă reputație care-l recomandă 

pentru talentul său deosebit, ne simțim onorați să îl 

avem alături, în echipa proiectului.

Ovidiu Batista este absolvent al Liceului de 

Artă din Iași și al Universității de Artă și Design 

din Timișoara, el și-a continuat studiile la Ecole 

de Beaux Art de Metz, din Franța, beneficiind de 

o bursă Erasmus. În creațiile sale, Ovidiu 

vorbește despre conflictul dintre conștient și 

inconștient, despre societatea contemporană, 

despre preocupările zilnice ale oamenilor și 

călătoriile sale.

Mihai Pegulescu este un antreprenor cu 13 ani 
experiență. A lansat numeroase proiecte în domeniul 
ospitalității, a restaurantelor și evenimentelor din 
Timișoara. Aceste proiecte au însumat sute de 
angajați și sute de mii de clienți. 
De asemenea, în ultimii 3 ani s-a specializat pe zona 
de dezvoltare de aplicații și tehnologii web noi care 
ușurează și îmbunătățesc viața oamenilor. 
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Echipa eduKiwi:

Eduard Camen
Digital Marketer

Georgiana Radu
PR

Doru Pelivan
CEO

Mihai Pegulescu
CTO

Marius Negroiu
COO

Antonia Zărnescu
Project Manager

Mihaela Ursu
Project Manager

Mirel Ghioculescu
Project Manager

Adi Ene
Director Creație

Emilia Popa
Customer Support

Petru Capriș
Customer Support

Valentina Panca
Content Manager

Beatrice Lupu
Content Manager

Diana Năstase
Office Management

Lia Tudose
Office Management

Iulia Costache
Copywriting

Mihai Postolache
Copywriting

Diana Duduman
Copywriting

Andreea Dragomir
Copywriting

Raluca Furdui
Data Analyst

Daniel Precup
Web

Marius Thodor
Web

Alexander Jarcov
Grafică

Alexandru Saioc 
Grafică

Ionuț Cojocaru
Digital Marketer

Loria Costea
Digital Marketer

Iuli Cristea
Digital Marketer

Cosmin Cimil
Video

Gabriel Simidreanu
Video

Cătălin Gogiltan 
Video
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Autorii eduKiwi:

Doru Pelivan și Pera Novacovici
Cursuri online 

- vânzări, business, marketing

Florin Amariei
Masterand în Psihoterapie și expert în 

relațiile de cuplu

Roxana Borz
Practicant NLP acreditat național 

și european, trainer acreditat

Pera Novacovici
Cel mai citit psiholog român din mediul online 
- psiholog, autor cursuri: relații, business online

Mihai Andrei și Jean Enache
Antreprenori și selleri

 eMAG

Roxana Borz și Pera Novacovici
“Vindecă-ți traumele din copilărie”

Oxana Novacovici
Makeup Artist și antreprenor 

în industria de beauty

Andreea Papp
Psihoterapeut transpersonal și 

hipnoterapeut ericksonian

Răzvan Dincă
Specialist în Network 

Marketing

Julian Seiche
Hairstylist și proprietar 

de salon

Mihai Chițoiu
Specialist 

SEO
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9.
Fundația eduKiwi



ne arată că mai mult de un sfert din copiii din 
România nu au acces la educația online. În 
aceeași măsură este îngrijorător faptul că 
28% dintre copii și 43% dintre cadrele 
didactice nu dețin resursele materiale 
necesare învățământului online (conform 
unui studiu din 2020).

Soluția noastră este să înființăm o fundație 
non-profit,  fundația eduKiwi. 

Prin această fundație ne propunem să 
ajutăm cât mai mulți elevi să aibă acces la 
scoală și la un sistem de învățământ de 
actualitate. Sunt foarte mulți copii, mai ales 
în mediul rural, care nu au acces la profesori 
de calitate. Majoritatea profesorilor predau 
mai multe materii și nu sunt specializați pe 
fiecare în parte.

Credem cu tărie că educația din România 
merită mai mult, schimbarea venind la 
fiecare dintre noi - elevi, profesori sau părinți.  

Studiile
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10.
Estimări și planuri de viitor



10.
Platformă de meditații online
Jocuri educative și captivante
Avatare VR pentru diferite platforme
Extinderea în alte țări, susținând 
comunitățile de acolo. 

Ce ne dorim să mai facem 
în cadrul proiectului?
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11.
Definiții 



Web 3.0
Web 3.0 este considerat noul stadiu al evoluției mediului 
online în care activăm cu toții. El face referire la o 
modalitate mult mai inteligentă de a procesa informația 
care circulă în rețea, utilizând inteligența artificială (A.I.) 
pentru a rula programe inteligente care asistă utilizatorii în 
a realiza operațiuni online.

NFT
Acronimul se referă la non-fungible token, sau jeton 
nefungibil (unic). Spre deosebire de fungible token, sau 
jetoane fungibile care pot fi oricând schimbate între ele 
(criptomonedele de exemplu), NFT-urile sunt deci 
token-uri unice, care pot reprezenta orice tip de content 
digital (desene, muzică, etc). Tendința actuală favorizează 
însă utilizarea acestuia pentru a vinde artă digitală. Aceste 
token-uri reprezintă imagini digitale într-un format de 
dimensiunea unei poze de profil, generate de un algoritm 
special. Ele iau naștere în interiorul comunității blockchain 
și au o valoare intrinsecă de identitate digitală, facilitând 
abilitatea de a realiza investiții și a oferi diferite avantaje 
disponibile la un anumit moment în rețea. Spre deosebire 
de majoritatea obiectelor digitale care pot fi reproduse la 
nesfârșit, fiecare NFT are o semnătură digitală unică, ceea 
ce înseamnă că este nereplicabil.

Blockchain
Considerat drept viitorul Internet-ului, blockchain-ul este 
tehnologia ce securizează stocarea de criptomonede, 
tranzacțiile între criptomonede și relațiile informatice ce 
susțin scopul fiecărui proiect criptografic. Mai simplu spus, 
blockchain-ul este o bază de date distribuită, care este 
împărțită între conexiunile existente dintre calculatoarele 
ce alcătuiesc o rețea. Această tehnologie facilitează 
stocarea tranzacțiilor de Bitcoin sau alte criptomonede în 
interiorul unei rețele de tip peer-to-peer (mai mulți 
utilizatori conectați simultan de pe propriul computer). 
Este deci un registru contabil informatic.

Kiwi Token
Kiwi Token este o monedă virtuala, care se câștigă de 
către utilizatori prin diferite task-uri pe care aceștia le fac 
în platformă. Aceasta se folosește pentru a achiziționa alte 
NFT-uri de colecție, sau pentru a crea NFT-uri Elev. 

32.



Elrond
Elrond este o platformă românească bazată pe 
blockchain, construită pentru viteză, securitate și 
scalabilitate. Aceasta a luat naștere în 2017, fiind creată de 
trei conaționali de-ai noștri din Sibiu. Rețeaua Elrond a 
devenit cunoscută la nivel mondial în primăvara anului 
2020, atunci când a beneficiat de o creștere de peste 
5.000% a valorii. În acest moment, proiectul este foarte 
apreciat atât în România, cât și în străinătate. Este creat 
special pentru a aduce un plus de valoare în comunitatea 
Crypto și NFT. Printre cele mai importante colecții 
dezvoltate de cei de la Elrond putem enumera: RIDE, 

Subcarpați OGs, Strămoși plus multe altele. 

Wallet Maiar
Fiind vorba de tranzacții, criptomonedele necesită și un 
spațiu de stocare. Acesta poartă denumirea de wallet. În 
limba engleză wallet înseamnă portofel. Exact cum îi 
spune și numele, el reprezintă un portofel digital în care 
utilizatorii își păstrează și folosesc capitalul acumulat.

Gamification
Gamificarea este încercarea strategică de a îmbunătăți 
aplicația pentru a crea experiențe similare cu cele din 
jocurile video pentru a motiva și angaja utilizatorii.

Holder
Posesor de NFT-uri. Acesta are toate drepturile asupra 
NFT-ului achiziționat, inclusiv dreptul de a-l printa sau a-l 
folosi în alte aplicații. NFT-urile se pot tranzacționa oricând 
și la orice preț. 

Airdrop 
Airdrop funcționează ca și un Giveaway. Acesta face parte 
dintr-o strategie de marketing prin care se distribuie 
gratuit un NFT.

Discord
O aplicație de chat gratuită de comunicare prin 
intermediul mesajelor text, video sau audio, folosită de 
către echipa eduKiwi pentru a păstra legătura cu membrii 
comunității.
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12.
FAQ



12. Câte NFT-uri eduKiwi Elder există? 

97 de NFT-uri Elder Board Member

2.022 NFT-uri Elder Mentor

8.451 NFT-uri Elder Founding Member.

Care este prețul unui NFT?
Prețul inițial al NFT-urilor este prestabilit, dar acestea 

pot fi tranzacționate ulterior la orice preț 

Cum se pot cumpăra? 
Se va anunța.

Cum crește valoarea unui NFT Elder?
NFT-urile Elder dau naștere NFT-urilor Elev, formând 

astfel familia acestui NFT Elder. Fiecare NFT Elev va 

crește și valoarea Elder-ului din care a fost creat. 

Cât poate să ajungă să valoreze un NFT Elder?
Prețul inițial al NFT-urilor este prestabilit, dar acestea 

pot fi tranzacționate ulterior la orice preț

Când se lansează colecția?
Prelansarea și lansarea colecției se vor întâmpla în Q2 

2022

Ce beneficii au holderii?
Vezi secțiunea 6
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