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Metaverse creează noi locuri de muncă



Metaverse este o rețea persistentă de lume virtuală 3D, care va servi în cele din
urmă drept ușă de intrare către majoritatea activităților online, dar și susține o mare
parte din lumea fizică.
Metaversul a fost conceput pentru prima dată ca o metaforă pentru lumea reală, o
întruchipare a internetului și o evadare din lumea reală.
Nu este o simplă platformă software, ci un mediu digital complex care se bazează
pe mai multe straturi distincte.

Ce este Metaverse?



Metaverse nu va fi doar un loc de divertisment și socializare; va fi, de asemenea, o 
platformă pentru comerț, educație, dezvoltare și multe altele. 
Va fi un loc în lumea virtuală care se simte exact ca în viața reală. Puteți interacționa 
cu alte persoane și deține obiecte la fel ca în lumea reală.
În această lume virtuală 3D, oamenii pot explora și interacționa folosind avatare. 
Este similar cu un joc video, dar este conceput pentru interacțiunea socială și 
crearea de conținut de către utilizatori.

Cum funcționează Metaverse?



Noi locuri de muncă

Se estimează că piața globală a realității augmentate și realității 
virtuale va crește la peste 209,2 miliarde USD până la final de 
2022, iar aceasta este doar o statistică promițătoare despre 
mediile virtuale. 
Asta înseamnă că există o mulțime de oportunități pentru cei 
care caută un loc de muncă în metavers. 
Nu sunt doar dezvoltatori de jocuri - gândiți-vă la servicii 
metaverse, experiența clientului și design de interacțiune, 
robotică, inteligență artificială, design 3D și multe altele.



Metaverse Marketer

Metaversul se referă la comunitate.
Marketerii Metaverse trebuie să devină grozavi în construirea comunității și,
prin urmare, trebuie să interacționeze cu clienții pe platforme precum
Discord sau Facebook.
Aceste platforme acționează ca punte între compania fizică și realitatea
virtuală.
De exemplu, Travis Scott și concertul său Fortnite. Evenimentul a durat doar
9 minute și a încasat 20 de milioane USD. Aceasta este puterea comunității.



Creator de modă Metaverse

Într-o lume virtuală, posibilitățile sunt infinite. 
Și asta este valabil mai ales pentru modă. 
În câțiva ani, toți vom avea avatare. 
Putem purta haine care se pot baza în funcție de starea noastră de spirit, 
de ocazie sau de evenimentul la care participăm.



Expert în securitate cibernetică Metaverse

Securitatea este una dintre provocările metaversului. 
Și pentru că criptomonedele și NFT-urile vor fi în centrul economiei metaversului, furtul de 
bani în aceste zone va deveni o piesă centrală a fraudei în acea lume virtuală (și acest 
lucru se întâmplă deja în afara metaversului).
Omologul expertului în securitate cibernetică metavers va fi escrocatorul metaversului. 
Lista posibilelor activități de fraudă metavers este lungă. De la fraudă influențată și afiliată 
la recenzii false și volatilitate și manipulare a pieței până la încălcări ale datelor - din 
păcate, posibilitățile se extind și în acest domeniu.



 Planificator metavers / Arhitect

Trecerea ca afacere în metavers va fi o schimbare de impact. 
Multe lucruri trebuie organizate, reproiectate și făcute accesibile pentru oamenii din 
metavers. Fiți pregătiți să construiți infrastructuri sau interfețe pentru a face lucrurile 
să funcționeze.
Planificatorul/arhitectul metavers va trebui să conducă un portofoliu strategic de 
oportunități, de la proba-de-concept la pilot până la implementare. 
În plus, aceasta implică identificarea posibilităților de piață, stabilirea viziunii și 
strategiei metaversului de venituri, etc. Sunt multe de făcut. ☺
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