


Alle sliter med å tilnærme seg metaverset, som ikke har kritisk masse enda.

Ingen vet hvordan metaversene som får fotfeste kommer til å se ut og fungere. 

Calypto bygger for fremtiden og med en kvalitet langt forbi de eksisterende plattformene. 

Ingen har klart å kombinere fysisk og digital mote tidligere, og her ser Calypto et stort marked. 

Vi leverer en total moteopplevelse, som kobler metaverset og det anloge moteuniverset sammen.

Verden endrer seg raskt i favør av digitale opplevelser. Digital 
mote vil spille en stor rolle som personlig markør, samle og 
spekulasjonsobjekt.  

Metafashion / Skins / NFTs



CALYPTO’s unike modell 

● FIRST MOVER Å være tidlig ute med metawear.

● LEADING Skape en ledende posisjon inn mot metaverset.

● PIONEER Nye business modeller åpner opp for nye inntjeningsmuligheter.

● ARTIST FIRST selskap.

Calypto skal bli ett av de første merkene i verden som virkelig klarer å 
skape en sømløs opplevelse mellom digital og fysisk mote. Vi har designet 
en unik modell som aldri har vært testet før. Vi bygger en sterk 
merkevare for de kommende metaversene. 



Sømløs flyt mellom digital design og fysisk 
produksjon

Vi benytter de siste 3d og design programmer som samtidig 
leverer søm skjemaer for fysisk produksjon. Så hvis et 
CALYPTO meta-fashion plagg får stor popularitet, kan det 
raskt og enkelt settes i produksjon.



● Salg av fysiske klær med 500% markup.

● Salg av NFT’er sammen sammen med fysiske klær.

● Salg av limited edition NFT’er.

● Unik modell hvor kundene er med å bestemme hva som blir produsert fysisk. 

● CALYPTO modellen kan utvikles til å bli en markedsplass for andre 

produsenters meta-fashion.

Business model

CALYPTO har allerede etablert en digital og fysisk 
produksjonslinje og er klare til å levere på begge fronter i 2023. 
Vi har gode forutsetninger for å lykkes med :   



Go-to-market-plan

● Utvikling av nyskapende content som setter alles øyne på Calypto. 

● Norske og internasjonale ambassadører

● Digital distribusjon (NFTs) samt fysisk distribusjon

● Community building

● Utvikling av Calypto skins for blockchain gaming. 

● Pop-up’s på motemesser som København, Milano, Paris, NYC, og Tokyo

● Event i Norge i forbindelse med Emisjon

● Nyskapende konsept for digital markedsføring som kunst. 



t

Konkurrentene

● Adidas, Nike, Supreme etc.

● Andre digitale designere.

● Skins i spillmarkedet.

Calypto’s modell vil gjøre oss til pionerer i markedet, men 

vi vil kanskje likevel konkurere med etablerte NFT artister 

og store brands som etterhvert vil gjøre noe digitalt. 

Fordelen med at vi et nytt selskap, er at vi kan bevege oss 

mye raskere! 



TEAM
Nikolai Gyllenhammar aka. NIX, Birk Alexandersson aka. BALEX, 

Richard Paulsen, Jonas Lisgård, Jonas Kalve Førde

● NIX har lang erfaring med design av fysisk mote og produksjon. Han hadde stor suksess med 

klesmerket MIKSTAPE på tidlig 2000-tallet. Han utvikler fortsatt konseptuell fashion og kunst.  

● Birk har unik posisjon i NFT verdenen og har utviklet nyskapende digital mote gjennom digitale 

sko og har fått internasjonal oppmerksomhet. 

● CALYPTO teamet har en rik kunnskap i alle ledd fra design og utvikling til business og funding.  

● Richard Paulsen sitter på stor kunnskap innenfor krypto og blockchain og har utviklet meget 

suksessfulle bedrifter innenfor dette feltet. Han har også en plattform gjennom podcasten 

“Rapporten” hvor feltet kan følge med på markedene. 

● Jonas Lisgård er en grunder som har utviklet nye digitale betalingsløsninger for spesifikke 

markeder.   

● Jonas Førde har lang erfaring med investering og sterke evner i kapitalmarkedet.

Calypto team



● Første runde med kapital fra “white-list” investorer skal gå til å 

bygge nettside med full blockchain integrering og nettbutikk. 

● Utvikling og produksjon av fysisk Calypto kolleksjon.

● Utvikling og produksjon av digital Calypto kolleksjon. 

● Ansettelse av daglig leder / salgsansvarlig. 

● Lansering av merket med markedsføring, lanseringsfest osv. 

● Bygge en komplett pitch for innhenting av nasjonal og internasjonal 

funding. 

Plan 2023






