
PROIECTUL

OLD  EUROPE

GETÆ
Iustin, după Trogus Pompeius: “De trei ori au
dobândit stăpânirea Asiei, dar ei înșiși au
rămas continuu fie neatinși, fie neînvinși de
vreo putere străină. Pe Darius, regele perșilor,
l-au gonit din Sciția prin fugă rușinoasă; l-au
nimicit pe Cirus cu întreaga lui armată; pe
Zopyrion, general al lui Alexandru cel Mare, l-
au făcut să dispară în același fel, cu toate
oștile sale; armatele romanilor le-au cunoscut
din auzite, nu le-au simțit.”

NFT

DE ZECE ORI BANII ÎNAPOI APROAPE GARANTAT

http://povestea-locurilor.ro/2021/03/06/get-beget/


CINE
SUNTEM

După prezentarea conceptului ROMANIA OLD
EUROPE la cele mai mari târguri de turism din lume
în 2016, IMEX America Las Vegas & World Travel
Market Londra am creionat planul de testare și cel
de recalibrare. 

Am început acest test în Valea Jiului pe stadionul
JIUL din Petroșani în fața a peste 12000 de oameni.
Acum, după 5 ani, rezultatul testului nostru *
tinutulmomarlanilor.ro, ne avertizează că a venit
timpul pentru următoarea etapă, conceptul aflându-
se în etapa de maturitate deplină: prima țară din
lume care își scrie istoria în NFT / Blockchain!

B2B-STRATEGY.RO

2016

POVESTEA-LOCURILOR.RO TINUTULMOMARLANILOR.RO

https://tinutulmomarlanilor.ro/


URIEȘII

MITOLOGIE

Din 2016 până în prezent am descoperit 50 de
uriesi din piatră în Valea JIULUI, HUNEDOARA. 

Am dezvoltat platforma de turism regională
tinutulmomarlanilor.ro orientată spre mitologia
locurilor, legendele și obiceiurile multimilenare
ale momârlanilor.

VEZI  MAI  MULTE  INFO  PE  WEB
TINUTULMOMARLANILOR.RO



DRACON 

Am dezvoltat deasemenea brandul de turism regional Ținutul
Momârlanilor pe care l-am donat autorităților din Valea
JIULUI. Marca a fost adoptată în mod oficial prin hotărâri de
consiliu individuale de cele 7 primării din Vale: Petroșani,
Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani și Bănița.

VEZI MAI MULTE INFO PE 
WEB B2B-STRATEGY.RO



POVESTEA-LOCURILOR.RO

Susținem Cultura și 
Civilizația Neamului 
Românesc de 10 ani.



De câțiva ani tot ce înseamnă virtual: 3D, metaverse, crypto, NFT... cresc exponențial. Proiectul
OLD EUROPE și-a propus să ducă în această lume tot ce înseamnă străbunii noștri și vestigiile lor.
Vrem să folosim această industrie pentru a promova istoria noastră veche. 

Căutăm 1000-2000 de patrioți care să vină alături de noi pentru a duce proiectul la bun sfârșit.

Totul se va face prin dezvoltarea 3D a personajelor și vestigiilor legate de istoria noastră veche
și punerea lor în vânzare ca NFT-uri. O contribuție de minim 3 eur lunar, plătită în avans pentru 2
ani considerăm că nu este o sumă ce nu poate fi plătită, în schimb, fiecare primește minim un NFT. 

Acesta, păstrat 1 an după lansare, va asigura rambursarea sumei investite plus un câștig
consistent. 2 NFT-uri / 4 euro lunar. Pentru cei care doresc să contribuie cu adevărat și se implică
acum, în faza de creare a proiectului se asigura și venituri pasive x2 abonamentul. Strămoși.com
a vândut de 5 milioane de euro în primele 6 luni de la lansare. NFT-ul lor a fost lansat cu 1 EGLD,
aproximativ 200 de dolari și a crescut în 6 luni la peste 600 de USD, medie / NFT.
nft.subcarpați.com urmează să se lanseze și au premise și mai bune.

DRAGI  PATRIOȚI ,  8500 DE ANI DE CONTINUITATE



Povestea Old Europe este reală și estimăm în acest context
istoric pe care ne pregătim să îl lansăm o viralitate și o
materializare a conceptului cel puțin dublă din toate punctele de
vedere. Mai multe detalii în viitorul Road MAP al proiectului.

SIMPLEONE

NEW COLLECTION



PRIMA COLECȚIE DE 
NFT-URI OLD EUROPE

GETÆ
DE  ZECE  ORI  BANII  ÎNAPOI  APROAPE  GARANTAT

WWW.PATREON.COM/JOIN/POVESTEALOCURILOR

INVESTEȘTE  ÎN  CULTURA  ȘI  CIVILIZAȚIA  NEAMULUI
ROMÂNESC,  INVESTEȘTE  ÎN  VIITOR!



HYPERBOREA
A DOUA COLECȚIE DE NFT-

URI OLD EUROPE. O
POVESTE INSPIRATĂ DIN
EVENIMENTE REALE.



OLD EUROPE

Împreună dezvoltăm o comunitate NFT orientată
spre sustenabilitate și viitor pornind de la
ORIGINI! Armata digitală GETÆ o să
cucerească Imperiul Roman și mai mult ca sigur
vrei să te aflii în calitate de investitor în echipa
câștigătoare. Știm că titulatura de General nu
se poate oferi gratuit însă vrem să te provocăm
să ne antrenăm astfel încât în momentul în care
colecția NFT, jocul și prezența virtuală în
Metaverse o să fie finalizate, împreună să
cucerim Imperiul Roman. 

O poveste inspirată din evenimente reale! Despre HYPERBOREA, Pelasgos, Pharanx, HIDRA, mama
dragonilor, căpcăuni, eroi, titani & urieși… Echidna, Agatyrsos, Gelonos, Scythes, Prometeu… zeița mamă
CUCUTENI, Venus din Drăgușeni, Gânditorul de la Hamangia… ZAMOLXE, Burebista, Deceneu, Decebal &
momârlanii, 8500 de ani de continuitate!

10 X ROI

LETSTALK@B2B-STRATEGY.RO



A  TREIA  COLECȚIE  DE  NFT-URI  OLD  EUROPE  

GETÆ

Nici la Luvru, nici la British Museum și nici în muzeele
din Statele Unite nu găsim ce există în muzeul
dumneavoastră de istorie. Sigur, au multe exponate de
aur și aceste muzee, dar ele aparțin altor culturi decât
ale țărilor respective. Este regretabil că voi, românii,
nu ați profitat de această istorie scrisă în aur, așa cum
ați fi meritat. Și când spun “ați fi meritat”, mă gândesc
la ceea ce istoria voastră a însemnat pentru Europa, la
forța pe care aurul vostru a avut-o în construirea unei
civilizații demne de marile civilizații ale lumii. Aici, la
voi, nu găsim aur cumpărat sau obținut prin cuceriri, ca
în celelalte muzee ale lumii. Aici vorbim, în
exclusivitate, de aur autohton.Barbara Deppert Lippitz

GOLD

Disclaimer
Estimările financiare din această prezentare NU sunt promisiuni de câștiguri financiare, au
doar titlu informativ și sunt provenite din analizele financiare comparative, analize a unor
produse și servicii similare sau a unor strategii macro de branding pentru națiuni efectuate
de echipa agenției de marketing strategic B2B Strategy ™.

http://b2b-strategy.ro/2016/10/nation-brands/
https://b2b-strategy.ro/HAMANGIA

