
ANUL ACESTA

"Estimãmcãpiaþade
realestatevaocupa
circa20%din
business-ulXclusiverse"

(Interviu cu Florina Oneþiu, co-fondator XCLUSIVERSE)

Reporter: Ce este XCLUSIVERSE
ºi ce beneficii le aduce utilizatori-
lor?

Florina Oneþiu: Înainte de toate,
platfoma XCLUSIVERSE presupu-
ne primul pas spre viitor. Pentru
cã oferã utilizatorilor o experienþã
completã de business în mediul
virtual, adresatã pieþelor la nivel
global. Este un produs complex cu
multiple forme de utilizare, în do-
menii variate: de la cel imobiliar,
pânã la produse fizice ºi virtuale,
împreunã cu beneficii exclusive
dedicate utilizatorilor în noul me-
diu digital.

Avem ca obiectiv sã devenim cel
mai mare metaverse din lume cu
produse ºi servicii premium, dez-
voltat în acest hub tehnologic al
lumii care este astãzi Dubai.

Prin folosirea serviciilor platfor-
mei, utilizatorii câºtigã timp ºi o
conexiune bogatã ca parte dintr-o
comunitate exclusivistã ºi puterni-
cã. Principalul beneficiu pe care îl

oferim companiilor le aduce ace-
stora oportunitãþi nelimitate de
scalare ºi de extindere rapidã. În
industria imobiliarã, ca sã luãm ca
exemplu un domeniu concret
care îºi gãseºte perfect locul în
XCLUSIVERSE, oferim agenþiilor ºi
dezvoltatorilor posibilitatea de
a-ºi creºte afacerile, de a avea o
bazã solidã în acest scop, de a-ºi
construi un brand recunoscut, de
a conduce o afacere profitabilã ºi
sustenabilã prin creºterea venitu-
rilor ºi, în acelaºi timp, de a-ºi limi-
ta cheltuielile ºi, mai important, de
a menþine o relaþie excelentã cu
clienþii. Produsele de membership
pe care le vor putea achiziþiona
companiile le vor da acces spre
închiriere de spaþii de birouri,
showroom-uri, spaþii de magazi-
ne, servicii de arhitecturã, elemen-
te decorative, elemente de bran-
ding, sãli de training/prezentãri,
conþinut educaþional specific in-
dustriei, servicii de advertising. Un

produs de membership pentru un
birou pentru un an de zile începe
de la preþul de 1500 de dolari pe
an. Iar pentru utilizatori oferim o
experienþã socialã, de conectare ºi
de cumpãrare captivantã, atât cu
produse fizice, cât ºi digitale. Xclu-
siverse va conþine 3 zone: Xclusi-
verse City - un loc de joacã de lux
pentru interacþiune socialã imersi-
vã, de tipul joci ºi câºtigi, întâlniri ºi
alte activitãþi, Xclusiverse Mall,
unde magazinele vor vinde pro-
duse obiºnuite ºi digitale, ºi Xclusi-
verse Club, o zonã conceputã
pentru întâlnir i exclusive ºi
evenimente offline.

Reporter: Cum consideraþi cã
s-a dezvoltat lumea virtualã ºi care
este direcþia spre care ne îndrep-
tãm?

Florina Oneþiu: Cred cã ne-am
îndreptat spre aceastã zonã în
mod firesc, nãscut din realitatea
pe care o trãim în ultimii doi ani, al
adaptãrii la consumul online

ºi/sau la distanþã, dar ºi din cea a
noului loc în care ne-am mutat:
Emiratele Arabe Unite. Astfel,
comportamentele de consum ºi
interacþiune în mediul virtual s-au
schimbat ºi accelerat, dupã cum
bine ºtim, în perioada pandemiei,
de la lucrul de la distanþã pânã la
modalitatea de achiziþionare a di-
verselor produse ºi servicii online.
De aceea, acest nou pas care vine
în mod firesc ne permite sã extin-
dem aceste experienþe în mai
multe domenii ºi sã ne aflãm prin-
tre primii din lume care scriu isto-
ria noilor businessuri în mediul vir-
tual. Metaverse, conceptul de
lume virtualã trãitã ca o experien-
þã realã în care oamenii interacþio-
neazã, socializeazã, muncesc ºi îºi
conduc afacerile, este deja parte a
prezentului. Iar despre locul în
care ne aflãm acum vã pot spune
cã este o þarã foarte deschisã nou-
lui mediul de business ºi imple-
mentare a noilor tehnologii. De
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Anul acesta piaþa de real estate va ocupa în jur de 20% din business-ul
Xclusiverse, estimeazã Florina Oneþiu, co-fondator XCLUSIVERSE.
Aceasta ne-a explicat, într-un interviu, cã platforma nu este gânditã
pentru o singurã piaþã sau industrie: "În prima etapã, platforma se va
adresa companiilor din diferite industrii, cum ar fi ºi cele de construc-
þii, arhitecturã, servicii pentru business, luxury sau retail, pe lângã cea
imobiliarã. Pe lângã aceastã platformã lucrãm la un fond digital care
va atrage ºi va gestiona investitori pentru imobiliare clasice, proprie-
tate fracþionalã ºi active digitale. De asemenea, dezvoltãm o

companie de software pentru imobiliare fracþionatã ºi, nu în ultimul
rând, o emisiune TV în metaverse care pune pe scenã agentul imobi-
liar ºi atrage utilizatori, cumpãrãtori, investitori".
Piaþa de real estate a ajuns, în 2021, la 9,5 miliarde dolari ºi se estime-
azã o creºtere de pânã la 14,1 miliarde, în 2030. În acelaºi timp, piaþa
de virtual real estate se estimeazã cã va creºte la 5,37 miliarde de do-
lari, ne-a mai spus, printre altele, Florina Oneþiu.
XCLUSIVERSE este un fond de investiþii orientat cãtre companii cu po-
tenþial mare de creºtere ºi piaþã globalã, parte a Unicorp Ventures.
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aceea am ºi ales sã creãm acest
produs de business pornind de
aici ºi adresându-ne întregii lumi.

Reporter: De ce un business in
metaverse? Cum apreciaþi cã se
schimbã în urmãtorii ani acest tip
de relaþionare ºi consum?

Florina Oneþiu: Cred cã existã o
curiozitate foarte mare legatã de
ce este un metaverse. ªi cum te
poate ajuta. Conform unui studiu
realizat de KPMG https:// as-
s e t s . k p m g / c o n t e n t / d a m /
k p m g / a u / p d f / 2 0 2 2 / f u t u-
re-of-XR-white-paper.pdf, oamenii
vor folosi tehnologia metaverse
mai mult de jumãtate din timpul
unei zile pânã în 2030. Nu cred cã
se mai pune problema dacã teh-
nologia va exista, pentru cã în
5-10 ani lumea va fi ºi mai mult su-
sþinutã de aceasta. Tehnologia
metaverse va face posibilã crearea
unei punþi între lumea realã ºi cea
virtualã, va sparge problema di-
stanþei ºi a timpului ºi va construi
comunitãþi de oameni care pot in-
teracþiona, cumpãra, vinde, pro-
mova afacerile prin intermediul
platformelor. Cred cã oamenii vor
considera metaversurile ca fãcând
parte din viaþã, aºa cum au adop-
tat internetul, telefoanele cu ecran
tactil sau social media. ªi, cel mai
probabil, metaversurile vor aduce

noi oportunitãþi de învãþare, socia-
le, financiare, de cumpãrãturi, lo-
curi de muncã ºi aºa mai departe,
iar noi ne dorim ca în aceºti cinci
ani sã fim cea mai cunoscutã ºi fo-
lositã platformã cu aceste scopuri.

Reporter: Ce proportie din acti-
vitatea XCLUSIVERSE se îndreaptã
cãtre piaþa de real estate?

Florina Oneþiu: Anul acesta esti-
mãm cã piaþa de real estate va
ocupa în jur de 20% din busi-
ness-ul Xclusiverse. Însã platforma
nu este gânditã pentru o singurã
piaþã sau industrie. Ci pentru orice
business care îºi doreºte sã atingã
beneficiile despre care vorbeam
anterior. Astfel, în prima etapã,
platforma se va adresa companii-
lor din diferite industrii, cum ar fi ºi
cele de construcþii, arhitecturã,
servicii pentru business, luxury
sau retail, pe lângã cea imobiliarã.
Planul nostru este sã oferim ace-
stor companii oportunitatea de
a-ºi extinde domeniile de activita-
te ºi diferitele produsele ºi servicii
în noul mediu pentru a avea clien-
þi ºi expunere globale.

Pe de altã parte, ne adresãm per-
soanelor fizice cu venituri medii ºi
mari, utilizatorilor care doresc sã
exploreze experienþe uimitoare si
interactive în lumea virtualã, inve-
stitorilor care îºi doresc sã cumpe-

re si sã investeascã în piaþa globa-
lã imobiliarã sau/ºi în monede vir-
tuale ºi sã beneficieze de avantaje
de tranzacþionare.

Reporter: Ce alte proiecte aveþi
în acest domeniu, asociate cu pia-
þa imobiliarã?

Florina Oneþiu: Pe lângã aceastã
platformã lucrãm la un fond digi-
tal care va atrage ºi va gestiona in-
vestitori pentru imobiliare clasice,
proprietate fracþionalã ºi active di-
gitale. De asemenea, dezvoltãm o
companie de software pentru
imobiliare fracþionatã ºi, nu în ulti-
mul rând, o emisiune TV în meta-
verse care pune pe scenã agentul
imobiliar ºi atrage utilizatori, cum-
pãrãtori, investitori.

Reporter: Cum evaluaþi sectorul
de real estate la acest moment ºi
ce perspective are acesta?

Florina Oneþiu: Conform Stati-
sta, (https://www.statista.com/
statistics/1289905/global-real-
estate-market-size/), piaþa de real
estate a ajuns în 2021 la 9,5 miliar-
de dolari ºi se estimeazã o creºtere

de pânã la 14,1 miliarde, în 2030.
În acelaºi timp, piaþa de virtual real
estate se estimeazã cã va creºte la
5,37 miliarde de dolari conform
unui studiu Technavio (https://
www.technavio.com/report/me-
taverse- real-estate-market-in-
d u s t r y - a n a l y s i s ? u t m _ s o u r-
c e = p r n e w s w i r e & u t m _ m e-
dium=pressrelease&utm_campa-
ign=t50_pma_report_wk30_
2 0 2 2 _ 0 0 3 & u t m _ c o n t e n t =
IRTNTR73239).

Xclusiverse se adreseazã atât
pieþei de real estate clasice, cât ºi
celei virtuale. În momentul de
faþã, clienþii noºtri sunt agenþii
imobiliare sau agenþi individuali
care comercializeazã proprietãþi fi-
zice din toatã lumea cãtre clienþi
globali, prin biroul lor virtual din
Xclusiverse. În acest mod, busi-
ness-ul lor devine mai scalabil, iar
problema legatã de accesul la
proprietãþi ºi clienþi globali începe
sã aibã o rezolvare. La finalul anu-
lui 2022 vom lansa propriul nostru
digital land în Xclusiverse, pe care
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"Ne adresãm persoanelor fizice cu venituri
medii ºi mari, utilizatorilor care doresc sã

exploreze experienþe uimitoare si
interactive în lumea virtualã, investitorilor
care îºi doresc sã cumpere si sã investeascã

în piaþa globalã imobiliarã sau/ºi în
monede virtuale ºi sã beneficieze de

avantaje de tranzacþionare".
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atât agenþii imobiliari îl vor putea
revinde cãtre consumatorii finali,
cât ºi ei inºiºi vor putea achiziþiona
direct de pe platformã. Estimãm
cã, pânã în 2024, peste o sutã de
mii de agenþii sau agenþi imobiliari
îºi vor scala business-ul folosind
birourile virtuale din Xclusiverse.

Reporter: Care sunt investiþiile
pe care le derulaþi în acest an ºi în
ce domenii?

Florina Oneþiu: Fondul de inve-
stiþii Unicorp Ventures, în care
suntem parteneri, gestioneazã in-
vestiþiile în companiile Xclusiver-

se, Unicorp Capital ºi Wefraction,
compania de software destinatã
fracþionalizãrii proprietãþilor, men-
þionate mai sus. Ne îndreptãm
atenþia investiþionalã ºi cãtre com-
panii din tehnologie complemen-
tare industriilor de real estate ºi lu-
xury.

Reporter: Ce valoare de investi-
þii aveþi bugetatã pentru acest an
pentru piaþa româneascã?

Florina Oneþiu: Unicorp Ventu-
res este orientat cãtre investiþii pe
piaþa globalã de tehnologie. Anul
acesta este prevãzut sã mai fie in-

vestite 2 milioane de euro, din
care aproximativ patru sute de mii
de euro în participaþiuni minorita-
re în startup-uri scalabile în Rom-
ânia.

Reporter: Care este planul glo-
bal de extindere al platformei? Cã-
tre ce pieþe doriþi sã vã îndreptaþi?

Florina Oneþiu: Pe termen scurt
ºi mediu viziunea noastrã este de
a construi cea mai mare comuni-
tate globalã de oameni pe o teh-
nologie blockchain, prin experien-
þe rafinate de interacþiune virtualã,
cumpãrãturi ºi întâlniri de afaceri.
Respectiv un mediu care conecte-
azã oameni ºi business-uri din toa-
tã lumea, dincolo de barierele fizi-
ce. Primele produse de member-
ship Xclusiverse s-au lansat ºi
vândut în Dubai, UAE ºi au ajuns
în Statele Unite ºi Germania pânã
acum. Ne bucurãm, de asemenea,
sã avem ºi primii clienþi din Rom-
ânia. Strategia noastrã de distribu-
þie include, pe lângã tãrile menþio-
nate mai sus, pentru urmãtoarea
perioadã þãri ca UK, India, Arabia
Sauditã, Franþa, Spania, Portuga-
lia, Turcia, Singapore.

Reporter: De ce investiþie bene-
ficiazã platforma ºi ce aºteptãri

aveþi pânã la finalul acestui an?
Florina Oneþiu: Investiþia pânã

în acest moment în XCLUSIVERSE,
platformã pe care am lansat-o în
urmã cu câteva luni, este de 1,1
milion de dolari. Concentrarea no-
astrã nu este pe perioada de recu-
perare a investiþiei, ci pe multipli-
carea ei de 1000 ori. XCLUSIVERSE,
care este prima platformã globalã
de metaverse integratã cu e-com-
merce, a lansat o provocare în
România, aceea de a crea pentru
prima datã cele mai multe avata-
ruri la un eveniment fizic ºi de a
aduce împreunã douã lumi, cea fi-
zicã ºi cea virtualã, timp de 12 ore.
Astfel, platforma a atins recordul
mondial ºi a intrat în Cartea Recor-
durilor cu cele mai multe avataruri
(2041) create la un eveniment fi-
zic, timp de 12 ore.

Reporter: Mulþumesc!
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"Pe termen scurt ºi mediu viziunea noastrã
este de a construi cea mai mare comunitate

globalã de oameni pe o tehnologie
blockchain, prin experienþe rafinate de

interacþiune virtualã, cumpãrãturi ºi
întâlniri de afaceri. Respectiv un mediu care
conecteazã oameni ºi business-uri din toatã

lumea, dincolo de barierele fizice. Primele
produse de membership Xclusiverse s-au

lansat ºi vândut în Dubai, UAE ºi au ajuns în
Statele Unite ºi Germania pânã acum. Ne
bucurãm, de asemenea, sã avem ºi primii

clienþi din România".
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