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INTRODUCTION

DEHUB
MERKEZİ OLMAYAN EĞLENCE MERKEZİ

Dünyanın ilk Merkezî Olmayan eğlence toplayıcısına ve orijinal sinema filmi 
ve sürükleyici oyun deneyimleri yapımcısına hoş geldiniz.

DeHub biz yeni dijital çağa doğru adımlarken eğlencenin gücünü topluluğun 
ellerine teslim eden öncü bir token ekonomisi tarafından desteklenen bir 
oyun, akış ve kazanç ütopyasıdır.

DeHub eğlence dünyasına kullanıcıların engelsiz oyun akışı, oyun izleme ve 
kazanç sağlamayı öğrenme dahil olmak üzere doğrudan d'app'ımız üzerinde 
çeşitli şekillerde etkileşimde bulunabilecekleri kullanıcı dostu bir portal sağlar.
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DeHub d'app, sunduğumuz hizmetin gerçek bir uçtan uca eğlence toplayıcısı olarak 
onay görmesini sağlayan bir dizi işlev içerir. Entegre ekosistemimiz, kullanıcıların 
yakında iOS ve Android'e gelecek olan tek bir Merkezî Olmayan uygulama üzerinde 
çok çeşitli web 3.0 işlevlerine erişmelerine olanak tanıyacak.

DeGame
- Tek ve Çok Oyunculu Oyunlar
- Klasik Mini Oyunlardan AAA Sürümlerine Kadar
- Oyun Turnuvaları
 
DeStream 
- İzlenme Başına Ödeme Yapılan Etkinlikler
- Orijinal Film & Müzik Prodüksiyonları
- Canlı TV & Akış

DeBrowse 
- NFT Pazar Yeri & Toplayıcısı
- Dijital & Fiziksel Ürünler
- Özel Koleksiyon & Düşüşler 

DePay 
 Tüm platformda engelsiz, etkileşimli kazanç fırsatları.
- Yükleme ve satışlar yoluyla kazanç sağlama yetkisine
   sahip oyun geliştiricileri, sanatçılar ve içerik oluşturucuları.
- Sanatçılar ve tüccarlar ürünleri Merkezî Olmayan
  Mağazadan satabilirler.

PROJEYE GENEL BAKIŞ
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1) DeGame
Klasik atari ve video oyunlarından oluşan bir koleksiyondan istediğiniz oyunu 
oynayın. Tek başınıza oynayın, başkalarına meydan okuyun veya kazançlı 
turnuvalarda yarışmaya katılın.

Aşama I - $DEHUB tokenlerini biriktirmek için günlük çekilişlere (DeRaffles) 
veya hayat değiştiren ödüller kazanmak için aylık çekilişlere (DeGrand) katılın.

Aşama II - Turnuvalar - Şirket içi oyunların yanı sıra pek çok platformda 
(PC/PS/Xbox) ünlü olan Fifa, League of Legends, Counter Strike, Call of Duty ve 
benzeri oyunları oynamak için oyun turnuvalarına katılın.

Aşama III - Tek Oyunculu Oyunlar - Fiyat tahminleri, yazı tura, çarkıfelek ve 
kazıyıcılar gibi mini oyunlar oynayarak şansınızı test edin.

Aşama IV - Rekabetçi Oyunlar - Aile üyeleriniz ve arkadaşlarınızla çeşitli oyunlar 
oynayın. Hatta bahse girerek kazanın tüm ödülü aldığı bir yarışmada diğer 
oyunculara meydan okuyun.

PROJEYE GENEL BAKIŞ
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2) DeStream
DeHub Orijinal Yapımları - DeHub stüdyo prodüksiyonlarına erişin.

Aşama I – İzlenme Başına Ödeme (PPV) Platformu - DeHub'ın adil ve 
şeffaf PPV platformu aracılığıyla özel içerik ve etkinliklere erişin. 

Aşama II - Over-The-Top (OTT) Platformu - TV, filmler, belgeseller, müzik 
ve daha fazlasını içeren toplu ve lisanslı medya akışına erişin.

Aşama III - Canlı Akış Platformu - Kullanıcılar tarafından oluşturulan 
içerikleri canlı olarak görüntüleyin, yükleyin ve etkileşime geçin.

LIVE
STREAM

PROJEYE GENEL BAKIŞ
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3) DeBrowse
Kullanıcı dostu bir web 3.0 portalı aracılığıyla deneyiminizi ve dijital ve 
gerçek dünya koleksiyonlarınızı düzenleyin.

Aşama I - NFT Pazar Yeri & Toplayıcısı - Kullanıcı dostu bir arayüzle optimize 
edilmiş tek bir toplayıcı üzerinden tüm NFT pazar yerlerine erişin. Dijital 
sanat koleksiyonunuzu düzenleyin ve NFTickets, VR NFT'ler ve diğerlerinde 
bulunan yeni yardımcı servisi keşfedin.

Aşama II - Çevrimiçi Pazar Yeri (Dijital & Fiziksel Ürünler) - DeHub ve 
DeHub ile ilişkili bir dizi sanatçı, yaratıcı kişi, yapımcı ve tüccar tarafından 
lisanslanan dijital ve fiziksel ürünleri satın alın.
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4) DePay
DeHub ekosistemiyle çeşitli şekillerde etkileşime geçerek ödüller kazanın.

Herkes İçin Engelsiz Katılım Fırsatı - DeHub'ın yeni token ekonomisi, 
kullanıcıların oyna ve izle-kazan özelliklerini kazanarak $DEHUB 
biriktirmeleri için oldukça cömert bir günlük ödenek sağlar.

Aşama I - Sanatçılar & Tüccarlar - Geniş bir kitleye ulaşmak için satılık dijital 
ve fiziksel ürünleri Merkezî Olmayan Gezinme'de listeleyin.

Aşama II - İçerik Oluşturucuları - Sanatçılar, film yapımcıları, canlı yayıncılar 
ve müzisyenler, içeriklerini yayınlamak ve $DEHUB ödülleri kazanmak için 
DeHub platformunu kullanabilirler. Ayrıca, yaratıcılar d'app üzerinden 
izleyiciler ve hayranlarla doğrudan etkileşim kurabilirler.

Aşama III - Oyun Geliştiricileri - Geliştirdiğiniz oyunları DeHub d'app'ta 
beğeniye sunarak ve oyuncuların satın alımlarından $DEHUB ödülleri 
kazanarak DeHub ailesinin bir parçası olun.

PROJEYE GENEL BAKIŞ
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5) DeHub Staking
Üç ayda bir ek ödüller almak için $DEHUB tokenlerini staking için 
kullanabilirsiniz. Tüm d'app satın alımlarından ve satışlarından elde edilen net 
gelir (tüm işletim maliyetleri hariç) aşağıdaki şekilde yeniden dağıtılacaktır:

• %40 Staking Havuzuna 
• %20 LP'ye 
• %20 Cüzdanların Yakılmasına 
• %20 Operasyon Cüzdanlarına 

$DEHUB tokenleri, her çeyreğin başında staking havuzlarında kilitlenebilir 
ve tüm ödüller, çeyreğin sonunda toplanabilir. Çeyrek boyunca herhangi bir 
zamanda $DEHUB tokenleri stake edilmezse, ödüller kaybedilir ve tokenler 
bir sonraki çeyreğe kadar yeniden stake edilemez. Yalnızca stake edilmeyen 
tokenlerin potansiyel ödüllerini kaybetmesi şartıyla, stake edilmiş tokenlerin 
kısmen kaldırılmasına izin verilir. $DEHUD jetonları stake havuzundan 
kaldırıldığı zaman, kazandıkları ödüller stake havuzunda tekrardan dağıtılır.

Stake teşvikleri her zamanki $DEHUB yansımalarına ve $DEHUB alım satım 
işlemlerinden elde edilen BNB ödüllerine ek olarak sunulmaktadır.

PROJEYE GENEL BAKIŞ
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$DEHUB Token
DeHub d'app ve mevcut ekosistem, en son blok zinciri teknolojilerinden tam şekilde 
yararlanan natif $DEHUB tokeni tarafından yönetilmekte ve desteklenmektedir. 
$DEHUB tokenleri hem yönetişim hem de yardımcı özellikler açısından zengindir. 
Ar-Ge ekibimiz tarafından şirket dahilinde geliştirilen $DEHUB, sağlam güvenlik ve 
cömert ödüllerle, kopyalanmamış orijinal kod yığını üzerine kurulmuştur.

Bir topluluk oylamasının ardından, $DEHUB tokenleri başlangıçta Binance Akıllı 
Zincirinde BEP20 tokenleri olarak listeleniyor ve izleyicilerin, oyuncuların, 
yaratıcıların, koleksiyonerlerin, hayranların ve tüccarların ultra hızlı ve düşük 
maliyetli bir ağ üzerinde etkileşim kurmasına imkan sağlıyor. Proje blok 
zinciri-agnostik özelliğini korumaya devam ediyor ve ekonomi olgunlaştıkça 
zincirler arasında köprü kurmayı hedefliyor.

$DEHUB Yönetişim ve Yardım Programı
DeHub'ın web 3.0 aracılığıyla daha adil, daha merkezi olmayan ve daha angaje bir 
eğlence endüstrisi oluşturmaya katkısının kapsamı, bir dizi yenilikçi yönetim ve 
yardım özelliğinde kendini göstermektedir.

DAO Yönetişimi - Token tutma hesapları, DeHub DAO ile ilgili operasyonel kararları 
önerebilecek ve oylayabilecektir.

Endüstri Yönetişimi - DeHub'ın kamu mali defterleri adil ödeme prosedürlerinin 
standartlaştırılmasını kolaylaştırır. Belirlenen DeHub spor etkinliklerindeki sonuçlar 
ve oylar blok zinciri tarafından doğrulanır, bu da hile, rüşvet, önyargı ve 
deneyimsizlik vakalarını ortadan kaldırır. Kaprisler ve yorumlamalar artık kariyerleri 
adil olmayan bir biçimde etkileme gücünden yoksun bırakılacak.

TOKEN HAKKINDA
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D'App Para Birimi - PPV etkinlikleri, NFTickets, oyun satın alımları, çekiliş biletleri ve 
turnuva ücretleri dahil olmak üzere tüm d'app işlemleri yalnızca $DEHUB tokenleri 
kullanılarak yapılır. Benzer şekilde, ödüller ve ödemeler de yalnızca $DEHUB 
tokenleri cinsinden verilir.

Fonlama - Token sahipleri, orijinal prodüksiyon fonları, yenilemeler ve iptaller için oy 
kullanma yetkisine sahiptir. Ek olarak, token sahipleri, yaratıcıları doğrudan finanse 
edebilir ve NFTicket satışlarından bir yüzde kazanabilir. Bu yenilikler, sansür ve 
uygunluk sorunlarını ortadan kaldırarak, gücü tekrardan izleyicilerin ve yaratıcıların 
ellerine veriyor.

İnceleme & Ödül - Token sahipleri, sansürsüz, blok zinciri tarafından doğrulanmış 
incelemelere ve ödül oylamasına katılmaya davet edilir. Yıllık olarak verilen Elmas 
Eller Ödülleri, dünyanın ilk merkezi olmayan ve doğrulanabilir eğlence ödülleridir.

$DEHUB Sahip Ödülleri 
Çok çeşitli fayda ve yönetişim özelliklerinden yararlanmanın yanı sıra, $DEHUB 
tokeni sahipleri cömert bir ödül sistemi ile de teşvik edilir.

Soft-Stake - Tüm sahipler, pasif $DEHUB yansıma ödüllerinden ve istikrarlı bir 
şekilde yükselen token bakiyesinden yararlanır.

Teminat Varlık Ödülleri - Tüm token sahipleri, "BNB Ödüllerini Talep Et" d'app'ımıza 
bağlanarak web sitemizde haftalık olarak BNB token ödüllerini talep edebilirler.

Yayın Düşüşü - $DEHUB sahipleri, sanat, spor, film ve müzikteki endüstri ikonları, 
yıldızlar ve efsanelerle ortaklık düşüşlerinin yanı sıra kendi orijinal 
prodüksiyonlarımızın özel NFT düşüşlerinden de sürekli bir akış kazanır.

VIP Katmanları - Kademeli ödül yapımız, birden fazla düzeyde özel sahiplik 
avantajları sunar: 100b; 1m; 5m; 10m; 50m.
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NFTicket Satışlarına erken erişim
Dövüş gecesinde etkinlik arenalarına erişim
1/1000'e kadar nadir NFT düşüşleri
Gerçek dünya etkinlikleriyle Özel Bir Sosyal 
Kulüp

Gerçek dünya etkinliklerine garantili PPV
NFTİckets
PPV NFtickets'lerinde %50 indirim
1/100'e kadar nadir NFT düşüşleri
Gerçek dünya etkinlikleriyle özel bir sosyal kulüp

İndirimli ve garantili PPV NFTickets
Tüm büyük PPV etkinlik arenalarında ve 
Net�ix & Prime aboneliklerinde VIP erişimi 
(toplayıcı uygulamaya entegre)
Süper nadir NFT 1/50'ye kadar düşüyor
Tüm özel NFT indirimleri için beyaz liste 
(orijinal yapımlar ve oyunlar)
Gerçek dünya etkinlikleriyle özel bir sosyal 
kulüp

Ücretsiz PPV NFBiletler
PPV etkinliklerine indirimli VIP biletleri 
Net�ix ve Prime abonelikleri (toplayıcı 
uygulamaya entegre)

1/10'e kadar süper nadir NFT düşüşleri
Tüm özel NFT indirimleri için beyaz liste 
(orijinal yapımlar ve oyunlar)

Gerçek dünya etkinlikleriyle özel bir sosyal 
kulüp

Ücretsiz PPV NFTickets
Büyük PPV etkinliklerinde VIP Kutusu
DAO etkinlik masasında koltuk
Net�ix, Amazon, Disney, DAZN ve tüm yayın 
uygulamaları (toplayıcı uygulamaya entegre)
1/1'e kadar ultra nadir NFT düşüşleri
Tüm Özel düşüşler için Beyaz Liste ve Garantili tahsis

Gerçek dünya etkinlikleriyle özel bir sosyal 
kulüp

100 Bin
$DEHUB Kulübü

1 Milyon
$DEHUB Kulübü

Katmanlı Sahiplik Ödülleri

5 Milyon
$DEHUB Kulübü

50 Milyon
$DEHUB Kulübü

10 milyon
$DEHUB Kulübü

PROJEYE GENEL BAKIŞ
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DeConomy 
$DEHUB, token yansımaları, teminat varlık ödülleri ve bir geri satın alma sistemi dahil 
olmak üzere ödüllendirici özelliklerle donatılmıştır. Buna ek olarak, protokol, anti-snipe 
ve anti-bot özellikleri ile birlikte dinamik olarak sabitlenmiş otomatik likidite 
üretiminden yararlanır. Bu tokenomiler bir araya gelerek sürekli artan bir fiyat tabanını 
ve değeri destekleyerek, art niyetli girişimleri etkili bir şekilde sınırlandırır. Söz konusu 
önlemler sıradan tüccarları hedef almaz.

 $DEHUB Protokolü  

$DEHUB protokolü üç temel özelliği bünyesinde barındırır: tüm sahiplere token 
yansımaları, geri satın alma sistemi (buna Robinhood diyoruz) ve sahipler tarafından 
d'app'ımızdan talep edilecek kripto teminat varlık ödülleri. 

%12 İşlem ücreti dağılımı: 
• %2 Likidite havuzu
• Yakılan cüzdan dahil tüm sahiplere %1 $DEHUB yansımaları
• Pazarlama ve operasyon cüzdanına %1 $DEHUB yansıması
• %4 Geri Alım cüzdanı (Robinhood Sistemi)
• Tüm sahiplere dağıtılan %2 BNB
• Diğer blok zincirleri, proje rezervleri, kilometre taşı ödülleri vb. üzerine köprü
   oluşturmak için kullanılacak %2 Teminat varlıkları...

Adil Ticaret Önlemleri
Hiçbir özel cüzdan herhangi bir zamanda 80.000.000 $DEHUB'dan (toplam arzın %1'i) 
fazlasını barındıramaz.

Art niyetli girişimleri ve piyasa manipülasyonunu önlerken sorumlu ticareti teşvik etmek 
için, cüzdan başına dolaşımdaki arzın %0,1'ine eşit bir günlük satış eşiği belirlenir.

MERKEZÎ OLMAYAN EKONOMI
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DeConomy 
$DEHUB tokenleri başlangıç aşamasında halka açık satış etkinliğimizde sunuldu ve 
o zamandan beri merkezi olmayan BSC borsa (DEX) platformu PancakeSwap'ta 
işlem görmeye başladı.

$DEHUB tokenlerinin ilk dağılımı aşağıda özetlenmiştir.
Toplam Arz: 8,000,000,000 $DEHUB Tokeni

TOKEN DAĞILIMI

%50
yakıldı

Ön Satış & LP
34%

Ekip
8%

Operasyonlar
8%
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Ön Satış + Likidite Havuzu
Toplam arzın %34'u ön satış ve likidite havuzuna ayrılmaktadır.
Özel satış oranı: 0.001$ / $DEHUB
Launchpad oranı: 0.00135$ / $DEHUB
Listeleme oranı: 0.0015$ / $DEHUB
Not: Likidite Havuzu 3 yıl süreyle kilitlidir

Yakılmış cüzdan
DeHub Yakılmış Cüzdan, tokenleri yavaş yavaş dolaşımdan kaldıran ve bu yöntemle 
arzı azaltan ve dolaşımda kalan tokenlere olan talebi yükselten bir süreçte %1'lik 
yansımalardan payını alır. 

Ekip Cüzdanı 
DeHub Ekip Cüzdanı, başlangıç aşamasında projeyi finanse eden ve başlatan 
kurucular için ayrılmış fonları içerir. Hiçbir cüzdan kendi yüzde tahsisinin altında 
satış yapamaz ve ilk 4 yıl için sadece yansımalar alınıp satılabilir 

Operasyonlar & Pazarlama Cüzdanı 
Toplam arzın %8'i aşağıdakileri finanse etmek için tahsis edilmiştir:

1- Pazarlama: Devam eden pazarlama kampanyaları, etkileyiciler ve kurum içi
    pazarlama uzmanları, sosyal medya moderatörleri ve tasarımcıları.

2- Araştırma ve Geliştirme: Aylık olarak piyasaya sürülecek yeni özellikler
    aracılığıyla kullanıcı deneyimine yönelik bir iyileştirme programı da dahil
    olmak üzere web sitesinde ve d'app'ta yapılan devamlı güncellemeler.

3- Ortaklıklar ve Lisanslama: Büyük MMA ve Boks etkinlikleri gibi en büyük ve
    en çok ilgi çeken yayınları ve hakları satın almak. 

Token Seyreltme Modeli 
Ekip tarafından ve merkezi olarak kontrol edilen tüm cüzdanlar, yalnızca yansımaları 
tasfiye ettikleri için teknik olarak yanmış olarak kabul edilebilirler.
 

TOKEN DAĞILIMI
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TARİH

Ocak, 2021 Engelsiz oyun oynamayı, kazanmak için izlemeyi ve öğrenmeyi
amaçlayan beta eğlence toplayıcısı ve oyun uygulamasının ilk 
derlemesi.

Nisan, 2021 2.000'den fazla kullanıcıdan oluşan bir kullanıcı tabanını büyüten 
beta uygulamasının (YouTube, Daily Motion, Theta ve daha fazlasını 
bir araya getiren) ilk sürümü.

Mayıs, 2021 Yapımlara ve dövüş etkinliklerine oylama özelliğini entegre etme 
planlarıyla birlikte yardımcı program tokeninin tanıtımı.

Haziran, 2021 Yardımcı program tokeninin lansmanı. Denetim, sabit kodlanmış 
hataları ve operasyonel cüzdanın kötüye kullanımını tespit etti 
(harici bir pazarlama ajansına kadar izledi). İşlem askıya alındı   ve 
token dolaşımdan çekildi.

Temmuz, 2021 Ekip ve operasyonların yeniden yapılandırılması. Projenin DeHub 
olarak yeniden markalanması ve kopyalanmamış, benzersiz koddan 
oluşan yeni denetlenmiş bir sözleşmenin yayınlanması. Üç tekon 
ekonomisi yeniden tasarlandı ve tek bir komut dosyası şeklinde 
yeniden düzenlendi

Ağustos, 2021 Uygulamanın sıfırdan yeniden geliştirilme süreci, daha 
ölçeklenebilir bir temel sağlayan genişletilmiş ve tam zamanlı bir 
geliştirici ekibi altında başladı.
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3.Ç
Temmuz

• Markalaşma
• Web Sitesi Tasarımı ve Geliştirme
• Akıllı Sözleşme Geliştirme ve Test Etme
• Techrate tarafından Akıllı Sözleşme Denetimi
• Sosyal Medya Sayfalarını Kurulması
• Kısa Tanıtım Belgesinin Yayınlanması

Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı

• Web Sitesi V1'in Canlıya Çıkışı
• Moralis ile Web Sitesi Entegrasyonu
• Satış Öncesi Pazarlama Kampanyası
• Özel Satış
• DXsale'de Ön Satış
• Pancakeswap'de Listelenme

Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı

Ağustos

• Tanıtım Belgesi V1
• CMC ve Coingecko Uygulamaları
• Yeni Web Sitesinin Canlıya Çıkışı
• Ödül Talep Etme D'App’inin Lansmanı
• Certik Denetim Uygulaması
• CMC & Coingecko'da Listelenme
• Listelenme Sonrası Pazarlama Kampanyası
• Oyun Turnuvaları Ortaklığı

Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı

Eylül

YOL HARİTASI

2021 Yol Haritası
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• Ekiple Haftalık Video AMA'larının Lansmanı
• Merkezî Olmayan Oyun Aşama I (Ödül Çekilişleri) Tanıtım Belgesinin
   Yayınlanması
• PPV Etkinlik Organizatörleri ile ortaklık
• İlk CEX listelenmesinin başlatılması
• 5000 Kişiye Ulaşım
• TrustWallet'a DeHub Logosunun Eklenmesi
• DeHub x Mazer Ekim Cumartesi Geceleri P2E Oyun Turnuvalarının Lansmanı
   DeHub Web Sitesi Arka Uç Çoklu Çerçeve Geliştirme
• Certik Denetim Raporunun Yayınlanması
• Merkezî Olmayan Oyun Aşama I (Ödüllü Çekilişler) D'App Beta'nın
  Lansmanı
• Merkezî Olmayan Oyun Aşama II'nin (Oyun Turnuvaları
  Platformu) lansmanı
• Merkezî Olmayan Yayın Aşama I'in (PPV Platformu) Lansmanı
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4.Ç

YOL HARİTASI

• İlk DeGrand Bilet Satışları
• DeGrand Birinci Büyük Ödül Çekilişinin Açılışı
• Kasım Etkinlikleri Takviminin Yayınlanması
• Merkezî Olmayan Yayın Aşama II'nin (OTT Platformu) Kısa Tanıtım
  Belgesinin yayınlanması
• Merkezî Olmayan Çekilişler Kasım Lansmanı
• Merkezî Olmayan Oyun Cumartesi Geceleri P2E Oyun
   Turnuvalarının Lansmanı
• Tahmin Oyunu D'App Beta Sürümü
• CEX'te ikinci Listelenme

Kasım

Aralık

• Lean Chad Fight Club NFT Serisinin Genesis Çıkışı

• Aralık Etkinlik Takvimini Yayını

• 2022 için Ayrıntılı Yol Haritasını Yayını

• DeHub Staking Havuzları D'App’ın Lansmanı

• Merkezî Olmayan Yayın Aşama II (OTT Platformu) D'App’ın Lansmanı

• Şirketin Dubai Serbest Bölgesi'nde Kaydı

• Merkezî Olmayan Oyun Aşama III'ün (İlk Tek Oyunculu Oyun) lansmanı

• DeGrand Yeni Yıl Büyük Ödül Çekilişi

• Merkezî Olmayan Oyun Noel Özel Etkinliği Oyun Turnuvası
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2021 Yol Haritası

DeGame

DeStream

DeBrowse

DePay

• Merkezî Olmayan Oyun Aşama IV'ün (Rekabetçi Oyunlar) lansmanı
• Gerçek Dünya Büyük Oyun Turnuvasına ev sahipliği 
• Ek Tek Oyunculu ve Rekabetçi Oyunların Yayını

• Merkezî Olmayan Yayın Aşama III'ün (Canlı Akış Platformu) lansmanı
• DeHub Orijinal Yapımlar'ın lansmanı
• Ortaklarımız Vida Entertainment ile Ortaklaşa Düzenlenen PPV
   Etkinlikleri Programına Ev Sahipliği 
• Gişe rekorları kıranlar ve En İyi Seriler dahil 1000 saatlik
   OTT İçeriği Lisansı
• DeHub Orijinal Haftalık Şovu Yapımı ve Yayını

• Merkezî Olmayan Gezinme I ve II'nin lansmanı

• Merkezî Olmayan Kazanç Aşama I, II ve III'ün lansmanı
• Sanatçıların, Geliştiricilerin ve İçerik Oluşturucuların Başvurularının
 Kabulü
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