
Belgische crypto scaleup NGRAVE opent winkel in de Metaverse

NGRAVE's metaverse winkel in Decentraland bevindt zich temidden toonaangevende
consumentenmerken zoals Tommy Hilfiger, Cider en ANREALAGE

Brussel, België - 24 maart 2022 - NGRAVE, Belgische maker van ‘s werelds meest veilige
crypto portefeuille, zal tijdens de Metaverse Fashion Week een selectie van producten verkopen
onder de vorm van inwisselbare NFT’s in samenwerking met Boson Protocol, een Web3 speler
die de link tussen blockchain en metaverse vergemakkelijkt.

Als eerste hardware crypto wallet in de metaverse vergezelt NGRAVE verschillende
toonaangevende consumentenmerken in het digitale rijk ten einde ook een verhoogd
veiligheidsbewustzijn te bevorderen rond digitale activa en Web3. De virtuele winkel bevindt
zich in een winkelstraat in Decentraland, via het Boson Portal, een metaverse marktplaats voor
het kopen van luxegoederen en exclusieve fysieke producten in de vorm van NFT’s. Bezoekers
kunnen er NGRAVE’s ZERO kopen, een offline hardware-portemonnee met aanraakscherm en
de hoogste beveiligingscertificering ter wereld, EAL7. Daarnaast verkoopt NGRAVE er ook de
GRAPHENE, een geavanceerde backup oplossing voor het bijhouden van de reservesleutels
van de portefeuille.

Ruben Merre, CEO en medeoprichter van NGRAVE: "Nu de grenzen tussen fysieke en virtuele
wereld steeds meer vervagen en de metaverse in versneld tempo ingeburgerd raakt, doen ook
verhalen over hacks en diefstal meer en meer de ronde. Nu, meer dan ooit, moeten crypto
gebruikers ervoor zorgen dat hun activa veilig zijn. De NGRAVE ZERO cold wallet is makkelijk
in gebruik en heeft de hoogste beveiliging van alle financiële producten in de wereld. Onze
aanwezigheid in het Boson Portal biedt ons niet alleen een nieuwe en innovatieve manier om
relaties op te bouwen met ons publiek; het benadrukt ook de noodzaak voor de volgende
iteratie van het internet en dat deze gebouwd moet worden met veiligheid als kernonderdeel.”

De technologie van Boson Protocol lost het probleem op van het verbinden van zogenaamde
“smart contracts” - slimme, zelfuitvoerende code-gebaseerde contracten - met fysieke activa in
de echte wereld, waardoor de uitwisseling van digitale waarde voor fysieke activa mogelijk
wordt zonder afhankelijk te zijn van een gecentraliseerde tussenpersoon. Justin Banon,
mede-oprichter van Boson Protocol: "NGRAVE zet de industriële standaard in de wereld van
cryptobeveiliging, legt de lat hoger voor anderen en zorgt ervoor dat veiligheid in de metaverse
een belangrijke prioriteit is voor zowel merken als consumenten. We kijken ernaar uit om samen
te werken met Ruben en het bredere NGRAVE team om van veiligheid een belangrijk
fundament te maken van de ontluikende Web3-ruimte."
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Merre concludeert: "Ondanks alle mogelijkheden die Web3 biedt, is het van het grootste belang
dat we de fouten uit het verleden niet herhalen. Web3 moet de volgende logische evolutie zijn
van Web2. Veiligheid is de sleutel om dat te bereiken. Wij richten ons op het in staat stellen van
mensen om hun rijkdom te beheren op de meest veilige manier mogelijk. "

Nadat de eerste lichting van NGRAVE ZERO hardware portefeuilles in 2021 was uitverkocht,
verzekerde NGRAVE zich ook van durfkapitaal en sloot het een succesvolle zaaikapitaal ronde
van $6 miljoen af. Gerenommeerde DeFi en Web3 investeerders participeerden, waaronder
Woodstock Fund, Morningstar Ventures, DFG Group, Spark Digital Capital, en Mapleblock
Capital.

De Metaverse Fashion Week vindt plaats van 24-27 maart. Je kunt de winkel van NGRAVE in
Boson Portal hier bezoeken.

Ruben Merre, CEO en mede-oprichter van NGRAVE, en Justin Banon, mede-oprichter van
Boson Protocol, zijn beschikbaar voor een interview
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Over NGRAVE
NGRAVE, opgericht in 2018, is een leverancier van gebruiksvriendelijke beveiligingsoplossingen
voor blockchain- en cryptomunt-toepassingen. Vlaggenschip product ZERO is een offline crypto
portefeuille en het enige financiële product ter wereld dat beschikt over de hoogste
beveiligingscertificering: EAL7. NGRAVE werkt samen met 's werelds top op het gebied van
nano- en chiptechnologie, cryptografie en hardwarebeveiliging, en telt onder haar adviseurs
verschillende blockchain pioniers zoals Jean-Jacques Quisquater, beroemd cryptografie
professor en tweede referentie van de bitcoin-paper.

NGRAVE’s oplossing bestaat uit drie producten. ZERO, de offline hardware-portemonnee met
aanraakscherm, stelt gebruikers in staat hun crypto veilig op te slaan en te verhandelen.
GRAPHENE, de roestvrijstalen versleutelde back-up oplossing zorgt ervoor dat gebruikers nooit
hun sleutels verliezen. Het is niet alleen gemaakt om extreme omstandigheden te weerstaan,
maar ook ontworpen om te kunnen worden hersteld in het geval van verlies. LIQUID is de
handige mobiele app die gebruikers in real-time verbindt met de blockchain zonder ooit hun
geheime, private sleutels bloot te geven.
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https://play.decentraland.org/?position=-81%2C117

