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Бид дэлхийг HYBRID ертѳнцѳѳр холбогдсон
ХҮЧИРХЭГ хүмүүсээр дүүргэнэ!

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Боловсролын хүртээмжийг хавтгайруулж дэлхийн хүн бүрийг
ѳѳрийнхѳѳрѳѳ, хүчирхэг амьдрахад тусална.

ХҮЧИРХЭГ ХҮН БОЛ:
/Empowered/
Ѳѳрийнхѳѳрѳѳ, аз жаргалтай
амьдардаг, ѳѳртѳѳ болон бусдад
эерэгээр нѳлѳѳлдѳг хүнийг хэлнэ.

БИДНИЙ ШИЙДЭХ ХАМГИЙН ЭХНИЙ
АСУУДАЛ БОЛ ЯДУУРАЛ
Дэлхий даяар 4 тэрбум хүн нийгмийн хамгаалалтгүй амьдардаг бөгөөд
тэдний ихэнх нь ядуу, эмзэг бүлгийнхэн байна. Уур амьсгалын
өөрчлөлт, улс орнуудын сөргөлдөөнүүдээс гадна цар тахал нь 2020 онд
дэлхийн ядуу хүмүүсийн тоог 119 саяас 124 сая руу ихэсгэсэн байна.

Энэ асуудлыг шийдвэрлэх хамгийн
хүчтэй шийдэл бол БОЛОВСРОЛ.

БИД ДЭЛХИЙН 1% Л АВЧ ЧАДДАГ ЭЛИТ
БОЛОВСРОЛЫГ ХҮН БҮРТ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БОЛГОНО.
Хаалттай, хүртээмжгүй, ѳндѳр үнэтэй байсан элит боловсролыг технологийн шийдлээр хүн бүрд хүртээмжтэй,
нээлттэй, хямдхан болгож, сая сая хүнийг хүчирхэгжүүлнэ. Хувийн сургууль, хувийн багш, tutoring, хувийн
дасгалжуулагч, сургалтын тусгай хөтөлбөр зэрэг тусгай үйлчилгээг, хүн бүрийн халаасанд хүргэнэ.

Топ мэргэжилтнүүдийг
боловсрол руу татна
Дэлхийн салбар салбарын топ
мэргэжилтнүүдийг боловсролын
салбарт оруулж, тэдний мэдлэг
чадварыг сая сая хүүхдүүдэд түгээнэ.

Хѳтѳлбѳрүүдээ 1000x
хүртээмжтэй болгох
Ѳмнѳ нь хэдхэн хүнд хүрдэг байсан
сургууль, академийнхаа
хѳтѳлбѳрүүдийг технологиор
дамжуулан хэдэн сая хүнд хүргэнэ.

Сургалтын тэтгэлгийг
илүү олон хүүхдэд хүргэх
Илүү олон хүсэл эрмэлзэлтэй
сурагчдыг суралцах боломжоор
хангаж, санхүүгийн дэмжлэг/тэтгэлэг
олгоно.

БОЛОВСРОЛ БОЛ ЗАН ҮЙЛ ѲѲРЧЛѲХ
Энэ бол боловсролын салбарт, ялангуяа EdTech
(боловсролын технологи) компаниудын ойлгохгүй байгаа
зүйлсийн нэг.
Зүгээр нэг мэдээлэл түгээх, ямар ч харилцаа, оролцоо
байхгүй мундаг профессоруудын хэдэн мянган бичлэгээр
боловсрол олгох нь хүний зан үйлийг ѳѳрчилж чадахгүй.
Үзсэн бичлэг, суусан лекцийнхээ тоогоор бодит мэдлэг,
чадвар, туршлагыг олж авдаггүй.
Нэгдүгээрт дижитал хичээлийг үзэж байгаа хүнийг нь
оролцуулж, интерактив байлгах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт
амьдрал дээрээ хэрэгжүүлж, ѳдѳр тутам дадал болгож,
BEHAVIOR буюу зан үйл ѳѳрчлѳгдсѳнѳѳр БОЛОВСРОЛ
авсан гэж тодорхойлно.

1. Технологийн

2. Амьдралын хэв маяг
ѳѳрчилдѳг

Компаниудын нэгдэл

3. Нийгэмд ээлтэй

1. ТЕХНОЛОГИЙН КОМПАНИ
Бид хүн бүрд хангалттай хүртээмжтэй биш байгаа чанартай боловсрол, хоол хүнс, мэдээлэл, боловсон хүчнийг
технологийн шийдлүүдээр дамжуулж ард түмэн, олон нийтэд жигд хүргэх зорилготой.
Манай бүх бизнесийн үйл ажиллагаа үндсээрээ технологи суурьтай байдаг. Хамгийн үр дүнтэй, орчин үеийн
Blockchain, AI, IoT гэх мэт технологиуд дээр суурилж, бизнесээ олон нийтэд хүртээмжтэй байдлаар тэлж өргөжүүлнэ.
Технологиор дамжуулж бид:
-

Цаг хугацаанд баригдахгүй - Хүссэн цагтаа

-

Орон зайнд хязгаарлагдахгүй - Дэлхийн аль ч цэгээс

-

Материаллаг зүйлсээр гачигдахгүй - Хүсэл эрмэлзэлтэй хүн бүрд хамгийн чанартай боловсролыг ХУРДАЦТАЙ,
ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, ЧАНАРТАЙ хүргэж ДЭЛХИЙН зах зээл рүү нэвтэрнэ.

2. АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГ ѲѲРЧИЛДѲГ.
Хүчирхэг хүн нь олон талын эерэг дадлуудыг хослуулсан байдаг.
Боловсролоор хүмүүсийг хүчирхэгжүүлнэ гэдэг нь дэлхийн иргэдийг хүчирхэг амьдралын хэв маягтай болгоно гэсэн үг.
Бид дэлхийн ХҮН БҮРД хүчирхэг амьдралын хэв маягтай болох БОЛОМЖИЙГ НЭЭНЭ.
Хүчирхэг амьдралын хэв маяг зѳвхѳн чинээлэг, боломжтой хүмүүст нээлттэй байдаг байсан бол бид ХҮН БОЛГОНД
хүртээмжтэй болгоно.
Elf.verse дэх бүх бизнесүүд хүний амьдралын хэв маягт нь нѳлѳѳлж, хүний зан үйлийг ѳѳрчилж энэ нѳлѳѳлѳл,
ѳѳрчлѳлтийг ТЕХНОЛОГИОР дамжуулан ХҮН БОЛГОНД хүргэх чадвартай.

3. НИЙГЭМД ЭЭЛТЭЙ. ХҮРТЭЭМЖТЭЙ.
Бид үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн чанартай боловсролыг олон сурагчдад хүртээмжтэй болгохыг зорьж ирсэн.
Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний бизнесүүд орлого олох тутамдаа нийгмийг сайжруулах зорилгот үйл ажиллагааг
санхүүжүүлдэг модельтой. Жишээлбэл Elf-Verse-н сургуулиуд, академи сурагчдынхаа 80% гаруйд нь санхүүгийн
дэмжлэг, тэтгэлэг олгодог.
Сурч боловсрох, хүчирхэг амьдрах эрх санхүүгийн чадамжаас үл хамааран хүн болгонд тэгш байх ёстой. Тиймээс ч бид
нийгмийн зөвхөн 1% нь л авч чаддаг байсан амьдралын хэв маяг, боловсролын үйлчилгээнүүдийг олон нийтэд
хүртээмжтэй болгох зорилготой.

ELF.VERSE-Н БИЗНЕСИЙН ОНЦЛОГ
ХҮН ТӨВТЭЙ
Бидний бүхий л үйл ажиллагаа хүнийг
хүчирхэгжүүлэх зорилготой.

HYBRID
Дижитал болон Бодит ертөнц
хосолсон

HOLISTIC
Цогц аргачлалаар бүхий л
талаас нь ажилладаг

HYBRID - ХОСОЛСОН
Elf.verse бол HYBRID буюу виртуал ба бодит ертөнцийн хослол.
Бид дижитал ертѳнцөд өөрийн орон зайг үүсгэж, хѳгжихийн сацуу бодит
амьдрал дээрээ ч хѳгжиж хүчирхэгжиж байх ёстой гэдэгт бат итгэдэг.
Elf.verse-н дижитал экосистемүүдэд өөрийн виртуал дүрийг бүтээж орон
зай, цаг хугацаа, материаллаг нөөцөөс үл хамаарсан зах хязгааргүй
дижитал ертөнцийн боломжуудаар виртуал дүрээ хөгжүүлэх боломжтой.
Ингэхийн зэрэгцээ хэрэглэгч бодит ертөнцдөө ч давхар Elf.verse-н
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авч хөгжиж байна.
Elf.verse-н том онцлог нь экосистемүүд дэх бүх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнүүд
нь HYBRID тогтолцоотой.

HOLISTIC - ЦОГЦ
Боловсрол гэдгийг шинэчлэн тодорхойлсончлон, хүчирхэгжих гэдэг
мѳн адил бодит амьдрал дээр зан үйл ѳѳрчлѳгдѳх явдал. Бид хүний
амьдралын зан үйл олон талаас ѳѳрчлѳгдѳж, хѳгжиж байж
ХҮЧИРХЭГЖИНЭ гэж тодорхойлдог.
Амьдралын хэв маяг ѳѳрчилж, зан үйлд нь хүчтэй нѳлѳѳ үзүүлж хүнийг
хүчирхэгжүүлэхийн тулд ОЛОН ТАЛААС нь ажиллах ёстой! Зѳвхѳн нэг
аргаар, нэг талаас хѳгжүүлэх биш. Амьдралын бүхий л хэсэгт нь
нѳлѳѳлѳх олон талын, цогц ѳѳрчлѳлтүүдийг санал болгох
шаардлагатай.
Тийм учраас Elf Verse бол HOLISTIC. Цогц. Бид зѳвхѳн 1 салбараар
ороогүй.
Хамгийн
том,
хүчтэй
6
салбараар
нэгдсэн.
12
компани/тѳслүүдийн нэгдэл.

БИДНИЙ ХУВЬД БОЛОВСРОЛ ЗѲВХѲН СУРГУУЛЬ, БАГШ БИШ.
Боловсрол бол амьдралынхаа турш эзэмшдэг АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГ (Lifestyle). Тиймээс бид хүний амьдралд хамгийн
хүчтэй нѳлѳѳлдөг салбаруудад нэвтэрч үйл ажиллагаа явуулж байна.
1.
2.

Addictive - Яг л хүмүүс ТВ шоу шѳнѳ унталгүй үргэлжлүүлж үздэг шиг, нүдээ анихад тетрис тоглох тѳсѳѳлѳгддѳг
болдог шиг ДОНТУУЛДАГ хэлбэрийн бүтээгдэхүүн, салбаруудаар хүчирхэгжүүлнэ.
Engaging - Суралцахад сонирхол татахуйц, оролцоотой байлгах хамгийн чухал. Нэг талын шаардлагаар бус
хоорондоо харилцаж, ярилцаж байгаа мэт сонирхол татдаг салбаруудаар хүчирхэгжүүлнэ.

Тиймээс Elf.verse хамгийн addictive болон engaging дараах 6 салбаруудаас бүрдсэн:
1.
School - Сургууль
2.
Media - Медиа
3.
Food & Nutrition - Хоол, хүнс
4.
Gaming - Тоглоом
5.
Human Resources - Хүний нѳѳц
6.
After School Education - Сургуулиас гадуурх боловсрол

6 ЭКОСИСТЕМИЙН 12 КОМПАНИ/ТӨСЛҮҮДИЙН НЭГДЭЛ

Elf.Verse-ийн суурь экосистем №1
HYBRID СУРГУУЛИУДЫН СҮЛЖЭЭ

HOLISTIC

HYBRID

ENGAGING

SCALABLE

ELF.VERSE-Н ХҮРЭЭЛЛИЙГ ЧАНАРТАЙ, ЧАДВАРТАЙ,
ДЭЛХИЙН ХҮМҮҮСЭЭР БҮРДҮҮЛНЭ
ХҮН хамгийн чухал.
Нийгэм, улс орны хөгжилд хамгийн их нөлөөлөх, үнэ
цэнтэй хөрөнгө бол ХҮН юм.
Асар их мѳнгѳ, мундаг санаа, бизнес тѳлѳвлѳгѳѳтэй
хэдий ч ХҮН байхгүй бол юу ч хэрэгжихгүй, ямар ч
хөгжил ирэхгүй. Тиймээс бид одоогийн, ирээдүйн
боловсон хүчнээ тогтвортой, чанартай барих хамгийн
чухал сууриа сүүлийн 6 жил бүтээсэн.
Elf.Verse-ийн суурь экосистем болох цэцэрлэг, ЕБС, их
сургуулиуд буюу ЭЛФ сургуулиудын сүлжээ нь
хүрээлэлдээ үргэлж асар их үнэ цэн түгээдэг ХҮЧИРХЭГ
хүмүүсийн хүрээллийг бүтээх зорилготой.

ЭЛФ СУРГУУЛИУДЫН СҮЛЖЭЭ НЬ ELF.VERSE-ИЙН ХѲРС
ЭЛФ Сургуулиудын сүлжээ нь хүнийг нярай үеээс оюутан нас хүртэл системтэйгээр хүчирхэгжүүлэх СУУРЬ СИСТЕМ
буюу HYBRID хѳтѳлбѳртэй сургуулиудын нэгдэл юм.
Бид дижитал, танхим хосолсон ЭкоГэр цэцэрлэг, Олон улсын Хүмүүн бага сургууль, Олон улсын Хүмүүн дунд сургууль,
Томүжин Альтернатив Сургууль HYBRID сургуулиудаараа нийслэл, 21 аймгийн өөрийн хүсэл эрмэлзэл, мөрөөдөлтэй
хүүхэд бүрт хүрч ажиллахыг зорьж ирсэн.
Цаашид ЭЛФ сургалтын хөтөлбөрийг 21 аймгийн сургуулиуд нэвтрүүлэх, Ази номхон далайн улс орнуудын
боловсролын салбарт үйл ажиллагаа тэлж хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

Age
15-18

Age
5-10

Age
1-2
Age
2-5

Age
10-15

Age
18+

ЯАЖ БИД ЧАНАРТАЙ БОЛОВСОН ХҮЧИН БЭЛДЭХ ВЭ?

1.
HYBRID буюу хосолсон хѳтѳлбѳрѳѳр
22-р зууны хүнийг бүтээхэд зѳвхѳн танхимаар
хичээллэдэг сургууль байх нь хангалтгүй. Зѳвхѳн
дижитал/онлайнаар хичээллэх мѳн адил хангалтгүй.
Танхим, онлайныг хослуулж байж бид хүүхдүүдийг
хүчирхэгжүүлж чадна.
2.
Хоорондоо холбогдсон дэлхийн сүлжээгээр
Зѳвхѳн Монголдоо биш, Ази номхон далайн 1,000+
сургуулиудыг хѳтѳлбѳр, ѳѳрсдийн сургуулиудаар
нэгтгэнэ. Нэгдүгээр ангиасаа авхуулаад дэлхий даяарх
орон орны сурагчидтай хамтдаа суралцах холбоосыг
бид үүсгэнэ.

1. ЭЛФ ХѲТѲЛБѲР 22-Р ЗУУНЫ
БОЛОВСОН ХҮЧИНГ БЭЛДДЭГ.
Элф хѳтѳлбѳр бол Монгол оюунаар бүтсэн хүнийг цогц
хүчирхэгжүүлэх хѳтѳлбѳр. Элф хѳтѳлбѳр нь манай
сургуулиудыг хүчирхэг, чанартай болгож байгаа гол хүчин
зүйлсийн нэг. Одоо ч манай сургуулиуд дээр ѳдѳр тутам
хѳгжүүлэгдэж байна.
Сургууль бол байшин биш, хѳтѳлбѳр. Манай хосолсон
хѳтѳлбѳр Монголын ѳнцѳг булан бүрт, хотын захаас орон
нутгийн хүүхэд болгонд хүрэх аргачлал. Мѳн дэлхийн
зах зээл рүү нэвтрэх тѳхѳѳрѳмж юм.
2022 онд бид Монголдоо, Ази номхон далайн орны
сургуулиудад
хѳтѳлбѳрѳѳ
нэвтрүүлж
сургуулиудын
сүлжээгээ тэлнэ.

HYBRID СУРГУУЛЬ, БОЛОВСРОЛЫН ИРЭЭДҮЙН ЧИГ ХАНДЛАГА.

БАЙРШИЛ ХАМААГҮЙ БОЛНО

СУРГАХ АРГА ӨӨР БОЛНО

Боловсролын үйлчилгээ өдийг хүртэл барилга,
байршилд хамаарч хэрэгждэг байсан бол цаг ирэх
тусам өөрчлөгдөх болно. Сүүлийн 2 жилд цар тахлын
нөлөөгөөр боловсролын салбар тэр чигтээ онлайн
хэлбэрт шилжихэд түлхэгдсэн.

Бид боловсролыг ирээдүйд нэг байршил, барилга, багшид
баригдахгүйгээр харин ОНЛАЙН харилцаа, сургалтын
хөтөлбөртэй,
мөн
хүний
нийгмийн
шаардлагаар
ON-PREMISE буюу биеэр цуглаж байж хэрэгжих хосолсон
HYBRID хэлбэрт шилжинэ гэдэгт итгэж байна.

HYBRID СУРГАЛТЫН ТОГТОЛЦОО,
БОДИТ ҮР ДҮНГ ХЯЗГААРГҮЙ ТЭЛЭХ БОЛОМЖ.

Зѳвхѳн танхимаар хичээллэх
хүчин чадал

Танхим, онлайн хосолсон Hybrid
сургууль болсноор

1,000

5,000

сурагч л элсүүлэх боломжтой.

хүртэлх сурагч элсүүлэх боломжтой.

HYBRID СУРГУУЛИУДЫН СҮЛЖЭЭ АЛЬ
ХЭДИЙН ЭХЭЛСЭН.
Elf.verse-ийнхээ суурийг бид сүүлийн 6 жилийн турш нэгдсэн
хѳтѳлбѳр,
хүсэл
эрмэлзэлтэй
сурагчдын
хүрээллээр
холбогдсон hybrid сургуулиудын нэгдлийг үүсгэсэн. Одоогоор
Элф сургуулиудын нэгдэл маань 2 цэцэрлэг, 2 бүрэн дунд
сургуультай. Жил бүр 800-1,000 сурагчдыг суралцуулж, одоог
хүртэл 1,000 гаруй сурагчдыг тѳгсгѳсѳн.
Сургуулийн нэр

Эко-гэр цэцэрлэг
Хүмүүн өргөө цэцэрлэг

Сурагчдын
тоо

Тѳгсѳгчдийн
тоо

180

1,200

48

20

Хүмүүн олон улсын сургууль

330

Томүжин альтернатив сургууль

270

49

828

1,269

Нийт

БИД МОНГОЛ ОЮУНЫГ ДЭЛХИЙД АЛЬ ХЭДИЙН ГАРГАСАН
Элф хѳтѳлбѳр бол Монгол хүмүүсийн оюуны ѳмч.
Элф хѳтѳлбѳрѳѳ бид сүүлийн 6 жилийн турш хѳгжүүлж, хэрэгжүүлж ирсэн. Дэлхийд ч аль хэдийн гаргасан.
Томүжин Академиараа бид нийт 300 гаруй Монгол сурагчдыг дэлхийн топ их дээд сургуулиудад тэнцүүлж,
сурагчид маань нийт 42 сая гаруй ам.долларын тэтгэлэг авч чадсан.

2. ХООРОНДОО ХОЛБОГДСОН ДЭЛХИЙН СҮЛЖЭЭГ
БИД АЗИ НОМХОН ДАЛАЙН ОРНУУДААР ЭХЛҮҮЛНЭ.
Дэлхийд Ази, номхон далайн орнууд буюу APAC region-ний
орнуудын зах зээл хамгийн хурдтай ѳсч байна.

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА: ДЭЛХИЙН ЗАХ
ЗЭЭЛ 2026 ОН ГЭХЭД 2.9 ИХ НАЯД АМ ДОЛЛАР.

Дэлхийн бүрэн дунд сургуулийн
зах зээл 2020 оны байдлаар 2.081
их наяд ам доллараар үнэлэгдсэн.

$2.9
их наяд

Зах зээлийн хэмжээ
(ам доллар)

Зах зээлийн өсөлт

Зах зээлийн хэмжээ 5.9%-ын
дундаж ѳсѳлттэйгѳѳр 2026 он
гэхэд 2.9 их наяд ам доллар
болтлоо ѳсѳхѳѳр байна.

$2.081
их наяд

Хугацаа (он оноор)
2020

2026

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТЭЛЭЛТИЙН СТРАТЕГИ
Элф Hybrid сургуулиудын нэгдэлд дэлхий даяарх мянга мянган сургуулиуд холбогдож, сая сая хүүхдүүд зэрэг
суралцана.
Бид:
1.
2.
3.

Монгол оюунаар бүтсэн Элф хѳтѳлбѳрийг бусад сургуулиудад нийлүүлнэ.
Монголдоо 21 аймаг, нийслэлийн дүүрэг болгоноос Hybrid сургуулиуд гаргаж сүлжээндээ нэгтгэнэ.
Ази номхон далайн орнуудын зах зээлд дараах аргуудаар нэвтэрнэ:
a.
Дижитал бүтээгдэхүүнүүдээ багш, сурагчдын хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.
b.
Сургуулиудад багшийн болон сурагчийн, сургалтын материал, хичээл нийлүүлнэ.
c.
Ѳѳрсдийн сургуулиудыг барина. Тухайн орны дотоодын байгууллагуудтай нь хамтарч хөрөнгө оруулах
зарчмаар байгуулна.

Curriculum
Licensing

Teaching
Resources

Digital
Solutions

Building
Physical
Schools

ELF.COIN-Г ЭЛФ СУРГУУЛИУДАД
НЭВТРҮҮЛЭХ ТѲЛѲВЛѲГѲѲ
Манай хосолсон сургуулиудын сүлжээнд Elf.Coin 3 үе шатлалтайгаар нэвтэрнэ.
Эхний үе шатад зөвхөн сургуулийн дотоод урамшуулалд ашиглагдана. Хоёрдугаар үе шатад дотоод урамшууллаас гадна
багш, ажилчдын цалин, урамшууллыг Elf.Coin-оор олгоно. Гуравдугаар үе шат сургуулиудын тоо, сурагчдын тоо,
борлуулалтын цар хүрээ нь Elf.Coin-ын зах зээлийн эргэлтийн хэмжээнээс 4 ба түүнээс их болох үед Elf.Coin-г төлбөрийн
100% хэрэгсэл болгон ашиглаж эхэлнэ.

ELF.COIN ОУ-Д АРИЛЖААЛАГДАЖ, HYBRID
СУРГУУЛИУДЫН ТѲЛБѲРИЙН ХЭРЭГСЭЛ БОЛНО
1.

2.
3.

ЭЛФ Сургуулиудын төлбөрийн гол хэрэгслийг зөвхөн Elf.Coin болгох үед ЭЛФ
Сургуулиудын суралцагч, үйлчлүүлэгчид тухайн улсын мѳнгѳн дэвсгэртээ Elf.coinоор хѳрвүүлэх шаардлага үүснэ.
Ингэснээр HYBRID сургуулиудын сүлжээ Elf.coin-ын эрэлтийг ихэсгэж, үнэлгээг
ѳсгѳнѳ.
ЭЛФ Сургуулиудын сүлжээ, ЭЛФ Хөтөлбөрийг олон улсын боловсролын зах зээлд
гаргахын зэрэгцээ тухайн улсуудын Крипто биржүүд дээр Elf.Coin-г нэвтрүүлсэн
байх болно.

ЭЛФ СУРГУУЛИУД ДАХЬ ELF.COIN-Н ХЭРЭГЛЭЭ

ЭЛФ СУРГУУЛИУД ДАХЬ ELF.COIN-Н ХЭРЭГЛЭЭ
Урамшуулал ба хэрэглээ
Elf Verse-н харъяа сургуулиудын сүлжээ бүхий экосистемд хэрэглэгчид Elf.coin-г дараах байдлаар ашиглах, олборлох
боломжтой.
-

-

Students: Сурагчид онлайн болон сургуулийн орчинд ЭЛФ хөтөлбөрийн дагуу суралцаж тодорхой шалгууруудыг
хангах, суралцахуйн зорилтууддаа хүрэх, хүрээлэлдээ эерэг нөлөө үзүүлэх зэргийг Elf.hearts, сургуулийн
менежментийн системүүдийн тусламжтай тодорхойлж Elf.coin эсвэл NFT цолоор шагнуулж урамшуулагдана. NFT
цолууд нь сурагчийн мэдлэг, чадвар, эерэг зан үйлүүдийг илтгэдэг байна.
Facilitator: ЭЛФ сургуулиудын багш нар болон сургалтын контент хөгжүүлэгчид суралцагчийн амжилтаар
үнэлэгдэж Elf.coin урамшуулал хүртэх болно.

Суралцагч болон багш, контент хөгжүүлэгчид өөрсдийн цуглуулсан Elf.coin болон NFT цолоо Elf.hearts аппликэйшны
тусламжтай хадгалах, арилжих боломжтой байна.
-

Sponsor: Боловсролын салбарыг дэмжигч хувь хүн, хамтран ажиллагч байгууллагууд урамшууллын санд Elf.coinоор хандив өгснөөр суралцагчийн зөвшөөрлийн дагуу тухайн суралцагчийн суралцахуйн амжилтын рекорд,
мэдээлэлд хандах эрхтэй болно.

Elf.verse дэх экосистем №2
МЕДИА

HYBRID

ADDICTIVE

ENGAGING

SCALABLE

ХҮНИЙ ЗАН ҮЙЛ ѲѲРЧИЛДѲГ
ХАМГИЙН ХҮЧТЭЙ ТѲХѲѲРѲМЖ БОЛ МЕДИА.

Эрт дээр үед ам дамжсан үлгэрүүд байсан бол одоо сүлжээ дамжсан сошиал медиа,
дижитал медиа болсон.
Энэ салбар луу бид аль хэдийн орсон. Сургуулиуд дээр хэрэглэгдэх multi-media контент,
сурах бичиг, дижитал хичээлүүдийг боловсруулж эхэлсэн.
Одоог хүртэл бид:
+2,000 дижитал хичээл,
+27,000 минутын видео хичээл,
+500 carousel multimedia
контент үйлдвэрлэсэн.

МЕДИА

ОРЧИН ҮЕИЙН МЕДИА АРГАЧЛАЛУУДААР БИД
БОЛОВСРОЛЫН КОНТЕНТ ХѲГЖҮҮЛНЭ.

1.
2.

Бид аль хэдийн баталгаатай хэрэглэгчидтэй.
Боловсролын контентууд маань дэлхийд гарах үндсэн ѳгѳгдѳлтэй.
a.
Академик сэдвүүдээс нь авхуулаад хүвь хүний хѳгжил, цаг тѳлѳвлѳлт,
ѳѳрийгѳѳ илэрхийлэх гээд дэлхий даяар суралцах хэрэгцээ ижил. Бидний
хийх контент дэлхийн хаана ч үнэ цэн бүтээх, ХҮНийг хүчирхэгжүүлэх
агуулгатай байх давуу талтай.
b.
Манай медиа салбараар нэвтрүүлж буй бүтээгдэхүүнүүд дэлхийн
платформуудаар боловсрол авах хүсэлтэй хүн бүрт хүрнэ.

Зѳвхѳн Монголдоо viral болох энтертайнмент контент биш, боловсролын агуулгатай орчин
үеийн медиа хийцлэлтэй контентууд хѳгжүүлнэ.

МЕДИА

МЕДИА САЛБАР
Медиа салбар луу бид 3 аргачлалаар орно:
1.
TINY гэх сошиал платформоор
2.
Elf Media гэх original контент студиэр
3.
NFT.mn гэх урлагийн бүтээлүүдээр

МЕДИА

ЗОРИЛГО
Сургалтын хүчирхэг хэрэгслүүдээр
дэлхийн шилдэг багш нарыг
хүчирхэгжүүлж сурах арга зүйг өөрчлөнө.

БОЛОВСРОЛЫН СОШИАЛ МЕДИА.

Tiny бол сошиал медиа дотор суралцдаг
орчин.
Том сэдвийг олон жижиг
тоглоомжуулсан контентуудад хуваан
суралцагчдад оролцоотой,
сонирхолтой, үр дүнтэй байдлаар
суралцах боломжийг олгодог.
Яг л Instagram, Facebook-ын алгоритм
хүн бүрт үздэг контентийг нь feed дээр
нь гаргадаг шиг Tiny сурагч тус бүрт
тохирсон, зорилгод нь нийцсэн
контентуудыг санал болгож гаргадаг.

ХҮМҮҮС БОЛ ТӨРӨЛХИЙН
СУРАЛЦАГЧИД
Бидний тархи 2 сая
жилийн настай.

Өнөө цагийн заах арга зүй нь
үүссэнээсээ хойш 200 жил ч
болоогүй.

Ихэнхи хүмүүст
тохиромжгүй.

НҮСЭР ЛЕКЦ

НҮСЭР ЛЕКЦ 2.0

ҮР ДҮНГҮЙ

NATIONAL CURRICULUM etc.,

MVP БҮТЭЭГДЭХҮҮН: TINY-ИЙН ИХ
СУРГУУЛИЙН БЭЛТГЭЛ

Feed

Practice

Хэрэгцээ, сонирхол дээр
суурилсан feed.

Контентоос суралцан богино
хэмжээний тест болон
асуумжаар мэдлэгээ шалгах.

Proﬁle
Өөрийн сурах үйл явцыг нүүр
хуудаснаасаа харах.

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ
Олон дагагчидтай "TINY"-ийн контент бүтээгчид Инстаграм, Тикток гэх платформуд
дээр аль хэдийнээ байгаа.

Udemy дээрх топ 10 хичээлүүд 2,748,910 элсэгчид
(2019 оны 1 сар)

Инстаграмын топ 10
боловсролын хуудсууд нь 156
сая дагагчидтай.

АНХНЫ ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОРИЛТ:
Виетнам дахь АНУ-ын их сургуулийн бэлтгэл.

Яагаад Вьетнам гэж?
●

Сүүлийн 18 жилийн туршид АНУ дахь Вьетнам
оюутнуудын тоо өсөж байгаа.

●

АНУ-ын их сургуулиудын нийт гадаад оюутнуудын 6
дахь хамгийн их сурагчидтай орон.

●

Зүүн Өмнөд Азийн хамгийн хурдацтай өсөж буй
дундаж давхарга.

●

Томүжин Академийн их сургуулийн бэлтгэл хөтөлбөр
нь олон тооны сурагчдын татах бололцоотой.

ѲРСѲЛДѲГЧИД

Сонирхолтой

Private Tutors

Боломжийн
үнэтэй

Үнэтэй

Public Schools
Уйтгартай

ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН ѲРСѲЛДѲГЧИД

Боловсролын контентууд түгээдэг нийгэмд ээлтэй бүтээгдэхүүнүүд

ѲРСѲЛДѲГЧИД:

КОНТЕНТ ҮЗЭГЧИД:

Англи хэл
суралцагчид

Хүүхдүүд

Их сургуульд бэлтэгч
сурагчид

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТОО ѲСГѲХ СТРАТЕГИ

Хэрэглэгчдэд урамшуулал (reward) ѳгѳх зарчмаар
хэрэглэгчийн тоог ѳсгѳнѳ.
Tiny дээр ҮР ДҮНТЭЙ контент үүсгэх
Tiny дээр ҮР ДҮНТЭЙ суралцах болгонд
Elf.coin бэлэглэх зарчмаар явна.
Хүмүүс суралцах, сургах үйлдэл хийх
болгодондоо Elf.coin-оор шагнагдана.
Энэ нь:
Tiny-ийн хэрэглэгчийн тоог огцом ѳсгѳж,
Elf.coin-ний зах зээлийг тэлнэ.
Хүмүүс хийсвэр ертѳнц дээр хѳгжих биш
бодит амьдрал дээрээ хүчирхэгжих
боломжийг олгоно.
Улам их хүмүүс сурах тутам, хүнд хэрэгтэй
контент үйлдвэрлэх тутам Tiny дээр
хэрэглэгчид тѳлбѳр, нэмэлт функц авахыг Elf
Coin-оор хийж эхэлнэ.

Elf.coin зах зээл

Хэрэглэгчийн тоо

БИЗНЕСИЙН ОНЦЛОГ
Уламжлалт бизнес модел

Дижитал бүтээгдэхүүний онцлог

Орлого
Орлого
Зардал

Зардал

Хѳрѳнгѳ
оруулалт

1.
2.

Биет хѳрѳнгѳ дээр үндэслэж хэрэглэгчийн тоо
нэмэгдэнэ
Зардал хэрэглэгчийн тооноос шууд хамааралтай

Хѳрѳнгѳ
оруулалт

1.
2.

Хязгааргүй тэлэх хэрэглэгчийн тоо
Хэрэглэгчийн тооноос хамаарч зардал ѳсѳхгүй

БИД ТУРШИЛТЫН (BETA) ХУВИЛБАР ДЭЭРЭЭ
АЛЬ ХЭДИЙН +4,000 ХЭРЭГЛЭГЧТЭЙ БОЛСОН.

Хэрэглэгчийн тоо
2020 оны 8 сараас хойш бид:
+2,000 дижитал хичээл,
+27,000 минутын видео хичээл,
+500 carousel multimedia контент
үйлдвэрлэсэн.
Одоо бид Tiny App дээрээ:
+4,000 гаруй community гишүүдтэй
+1,500 гаруй идэвхтэй хэрэглэгчидтэй.
ICO татан
тѳвлѳрүүлэлт

TINY ЭКОСИСТЕМ ДЭХ ELF.COIN ХЭРЭГЛЭЭ

TINY ЭКОСИСТЕМ ДЭХ ELF.COIN ХЭРЭГЛЭЭ
Урамшуулал ба хэрэглээ
Tiny Social Media Learning платформ нь хэрэглэгчдийн эерэг дадал зуршил болгоныг урамшуулах систем дээр суурилсан
байдаг бөгөөд хэрэглэгчид дараах байдлаар Elf.Coin-г хэрэглэх, олборлох боломжтой.
-

Суралцагч: Суралцагчид TINY хөтөлбөрийн дагуу контентоо үзэх, даалгаврууд гүйцэтгэснээр амжилт, үр дүн үзүүлсэн
тохиолдолд Elf Coin болон NFT цолоор урамшуулна.
Контент бүтээгч: TINY экосистемд бусдад хэрэгтэй, бусдыг хөгжүүлэх контент оруулсан бол үр дүнгээс нь хамаарч Elf
Coin -оор урамшуулагдах болно.

Суралцагч болон багш, контент хөгжүүлэгчид өөрсдийн цуглуулсан ElfCoin болон NFT цолоо ElfHearts аппликешны
тусламжтай хадгалах, арилжих боломжтой байна.
-

Спонсор: Боловсролын салбарыг дэмжигч хувь хүн, хамтран ажиллагч байгууллагууд урамшууллын санд Elf Coin -оор
хандив өгснөөр суралцагчийн зөвшөөрлийн дагуу тухайн суралцагчийн суралцахуйн амжилтын рекорд, мэдээлэлд
хандах эрхтэй болно.

МЕДИА

NFT ГЭЖ ЮУ ВЭ?

NFT нь non-fungible token нь биет бус оюуны ѳмч мѳртлѳѳ үнэ цэнэтэй
зүйлийг бодит болгох БЛОКЧЕЙН дээр суурилсан агуу технологи.

NFT.mn БОЛ ELF.VERSE-ИЙН ДЭЛХИЙД ГАРАХ
ОЮУНЫ ѲМЧИЙН ҮЙЛДВЭР.

NFT бизнес рүү бид:
1.
2.

Ѳѳрсдийн NFT үйлдвэрлэл
Уран бүтээл зарах, авах платформоор орно.

1. ELF.VERSE-ИЙН ѲѲРСДИЙН NFT ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

Сургуулиудын маань сурагчдын бүтээл, амжилт, оюуны ѳмч ДЭЛХИЙД
НЭЭЛТТЭЙ хэлбэрээр гарна.

2. УРАН БҮТЭЭЛ ЗАРАХ, АВАХ ПЛАТФОРМ

Монголынхоо топ уран бүтээлчдийг ѳнцѳг булан бүрээс олж
ирүүлж дэлхийн зах зээлд таниулж үнэлүүлнэ.

NFT ЗАХ ЗЭЭЛ ѲДѲР ѲДРѲѲР ОГЦОМ ѲСЧ БАЙНА.

Долоо хоногт NFT худалдан авагчид дунджаар
30,000 болж хамгийн ихдээ 80,000 ч хүрсэн.
Цаг ирэх тусам NFT худалдан авагчид асар ихээр
нэмэгдэж байна.
2021 оны 3-р улиралд NFT-н борлуулалт $10.7
тэрбум-д хүрсэн

МЕДИА

Элит боловсролыг edutainment-ээр

ЭЛИТ БОЛОВСРОЛЫГ EDUTAINMENT-ЭЭР.

1.

Манай Elf Verse дэх байгууллагуудын
●
●

2.

Маркетингийн ажил
Сургуулиудын контент үйлдвэрлэл,
үйлдвэрлэсэн контентуудаа licensing хийнэ

Ѳѳрсдийн original контентуудыг дэлхийн
платформуудад борлуулна.

Elf Verse-ийн бусад бүх бизнесүүдийн
Медиа хэрэгцээг in-house шийдвэрлэнэ.

Маркетинг үйлчилгээ
Брендинг
PR үйлчилгээ

МЕДИА ЭКОСИСТЕМ ДЭХ ELF.COIN ХЭРЭГЛЭЭ

МЕДИА ЭКОСИСТЕМ ДЭХ ELF.COIN ХЭРЭГЛЭЭ
Урамшуулал ба хэрэглээ
ElfVerse-н ямар ч иргэн Media Ecosystem -ээр дамжуулан хувийн маркетинг хийх, зар сурталчилгаа байршуулах
мөн зар сурталчилгаа үзэж ElfCoin олборлох боломжтой байна.
-

NFT.mn Marketplace-ээр өөрийн бүтээсэн, эзэмшиж буй NFT-г бусадтай солилцох;
Tiny Social Media Platform-оор дамжуулж өөрт хэрэгтэй мэдлэг, чадвар, хүрээллийг бий болгох мөн ElfCoin
олборлох;
Экосистемүүдийн бүх хэрэглэгчдэд мэдээллээ хүргэж болох AdMarket-д Elf.Coin-оо ашиглах, эсвэл зар
сурталчилгаа үзэж Elf.Coin урамшуулал авах;

Elf.Verse дэх экосистем №3
PERSONALIZED NUTRITION
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ENGAGING

SCALABLE

ХООЛ БА ХҮНС

Хувийн хоол зүйчийг хүн болгонд.

ХУВИЙН ХООЛ ЗҮЙЧИЙГ ХҮН БОЛГОНД.
Элф ертѳнц хүчирхэгжсэн хүнийг бүтээхдээ хоол зүйн эрүүл мэндийг маш чухалчилдаг. Хоол зүйн боловсрол, үйлчилгээ
харамсалтай нь маш үнэтэй, маш цѳѳхѳн хүнд хүрдэг. Үүнийг бид personalized хоол зүйн боловсрол, хоол хүргэлт, хоол
хүнсний ѳргѳн хэрэглээний бүтээгдэхүүнээр хүн болгонд хүртээмжтэй болгоно.

Боловсрол

Хоол
хүргэлт

Хоол хүнсний
ѳргѳн
хэрэглээний
бүтээгдэхүүн

Personalized зѳвлѳгѳѳ, сургалт,
зорилго нэгт хүрээллээр хангах
хѳтѳлбѳрүүд.

Тогтвортой, орчин үеийн
технологийн хүнсний
үйлдвэрлэл.

Хүн бүрийн хэрэгцээнд
суурилсан бүтээгдэхүүний
сонголт

ДЭЛХИЙН PERSONALIZED NUTRITION ЗАХ ЗЭЭЛ

Personalized Nutrition
7% market share

Personalized nutrition зах зээл
жил бүр 16% өсч байна.
2026 онд нийт хүнсний зах
зээлийн 7% нь personalized
nutrition байх болно.

$500
тэрбум

2021 он

2026 он

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧЭЭС ШУУД ХЭРЭГЛЭЧИЙН ГАРТ.

Бид уламжлалт аргачлал болох үйлдвэрээс
төлөөлөгчид, төлөөлөгчөөс бѳѳний худалдаанд,
бѳѳний худалдаанаас жижиглэнгийн борлуулагчид,
борлуулагчаас хэрэглэгчид гэсэн урт схемээр
дамжихгүй. Ийм олон дамжлага дамжсан урт процесс
нь хэрэглэгчид ѳндѳр үнээр, чанараа алдсан бараа
хүргэх шалтгаан болдог.
Харин Elf Nutrition хэрэглэгчээс хэрэглэгчийн гарт
буюу орчин үеийн технологи, суртчилгааг
хѳшүүрэгдэн үйлдвэрээс шууд хэрэглэгчийн гарт
хүргэнэ.

MLM МОДЕЛ = ХЭРЭГЛЭГЧ ТѲВТЭЙ БОРЛУУЛАЛТ

Дэлгүүрээр дамжихгүй болсноор
бүтээгдэхүүний үнэ буурна.
MLM моделыг хэрэгжүүлснээр
1.
Дэлгүүрээр дамжих шимтгэлгүйгээр
2.
Маркетингийн зардал буурч
3.
Бүтээгдэхүүний үнэ буурна.
Давуу талууд:
Цаг хугацаа хэмнэж шууд гарт очно.
Хэрэгтэй бүтээгдэхүүнээ хямд үнээр авна.
Борлуулалт хийж орлоготой болно.
Дээрээс нь зах зээлд эрэлт ѳндѳр
Elf.Coin-оор шагнагдана.

ХООЛ ХҮНСНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТЕХНОЛОГИОР
ХҮЧИРХЭГЖҮҮЛНЭ.

MLM борлуулалтын сүлжээг
удирдах аппликэйшнийг манай
in-house технологийн баг
хѳгжүүлж борлуулалт, хүргэлтийн
процессыг ѳѳрсдийн блокчейн
хэлхээн дээр байршуулна.
Мѳн хэрэглэгчийн хувьд
personalized хоол зүйн хичээлээ
авч, personalized хоол зүйчтэй
холбогдож, ѳѳрийн ахиц,
үзүүлэлтүүдээ хянах боломжит
аппликэйшнийг хѳгжүүлнэ.

ELF.NUTRITION ЭКОСИСТЕМ ДЭХ ELF COIN ХЭРЭГЛЭЭ

Апп хэрэглээний
урамшуулал, бонус, лояалти
оноо Elf.coin-оор төлөгдөнө

Сургалтын хөтөлбөр, онлайн
хичээл, дижитал контентын
худалдан авалтыг Elf.coin-р төлбөр
хийх

Apps

MLM &
борлуулалт

Борлуулалтын шимтгэл,
урамшуулал Elf.coin-р
төлөгдөнө

Programs

Measurement

Оношилгоо, мэдээлэл
солилцоо, шинжилгээ хийхэд
Elf.coin-оор төлбөр хийх

ELF.NUTRITION ЭКОСИСТЕМ ДЭХ ELF COIN ХЭРЭГЛЭЭ

ELF.NUTRITION ЭКОСИСТЕМ ДЭХ ELF COIN ХЭРЭГЛЭЭ
Урамшуулал ба хэрэглээ
Elf Nutritions хэрэглэгчдэд хөтөлбөрийн үндсэн үйлчилгээнүүдийг үзүүлэхээс гадна дараах байдлаар урамшуулал
олгоно.
-

Хөтөлбөрийн дагуу хичээл зүтгэл гаргаж өөрийн амьдралын хэв маяг, эрүүл мэндэд нь эерэг өөрчлөлт
гарсан тохиолдолд Elf Coin болон онцгой NFT цолыг олгоно.
Бодит үр дүнд хүрсэн хэрэглэгчид өөр хэрэглэгчдийг Elf Nutrition програмд нэгтгэвэл мөн Elf Coin болон
онцгой эрх бүхий NFT цолоор урамшуулна.

ELF.VERSE-ИЙН ЭКОСИСТЕМҮҮДИЙН
ХООРОНДОО ОЛГОХ ДАВУУ ТАЛУУД
1.

2.

3.

4.

Бид аль хэдийн Элф сургуулиуд
дээрээ бүтэн тоноглосон мэргэжлийн
гал тогоо, боловсон хүчинтэй.
Томүжин Академиараа дамжуулж
нэмэлт боловсон хүчин бэлтгэх, trainдэх боломжтой.
Харин Elf Nutrition-ний програмууд,
хичээл сургалтуудыг Tiny-гаар
дамжуулан хэрэглэгчдэд хүргэж
болно.
Elf Nutrition-ний борлуулагчид болон
хэрэглэгчдэд ахиц, үзүүлэлтүүдийг
цаг тухайд нь Elf.Hearts
аппликэйшнээрээ дамжуулан ѳгч
болно.

Elf.Verse дэх экосистем №4
ТОГЛООМЫН САЛБАР
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ТОГЛООМ БОЛ ХҮНИЙ ЗАН ҮЙЛ ѲѲРЧЛѲГЧ.

Хүүхэд, томчууд гэлтгүй тоглоом тоглодог.
Амьдралынх нь салшгүй хэв маяг, дадал
болчихсон.
Харамсалтай нь дижитал ертѳнц дэх аватар
нь хѳгжѳѳд, хүн нь бодит амьдрал дээр улам
идэвхгүй амьдралын хэв маягтай болдог
сѳрѳг талтай. Бид харин энэ тогтолцоог
эсрэгээр нь хийнэ.

ТОГЛООМ ТОГЛОХ БОЛ СУРАЛЦАХ
ХАМГИЙН ШИЛДЭГ АРГА.

Тоглох явцад хүний тархинд төсөөлөн бодох процесс хүчтэй явж уг үйлийг
биеэрээ хийж байгаа мэт тархи ажиллахаас гадна, хүчтэй сэтгэл хөдлөлтэй
хавсардаг тул тоглох явцад авсан мэдээлэл нь гүн санах ойд үлддэг.
Судалгаанаас үзэхэд хүний тархи энгийн уншсан мэдээллээс 20-оос ихгүй
хувийг тогтоодог бол тоглох явцад хүлээн авсан мэдээллийн 90 гаруй
хувийг нь тогтоон үлддэг.
Тоглоомууд нь оноо цуглуулах, түвшингээ өсгөх, цагт нь урамшуулах гэх мэт
аргуудаар дамжуулан илүү олон цагаар, дахин дахин тоглуулж чаддаг.
Энэ шинжлэх ухаан дээр үндэслэн бид тоглоомоор боловсрол олгоно.

ТОГЛООМЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

Тоглоомын зах зээл 2021-2028 оны хооронд нийт 545.98 тэрбум
ам доллараар үнэлэгдэж байна.
-

Fortune Business Insights

ТОГЛООМЫН САЛБАР

Тогло. Сур. Хѳгж.

ТОГЛО. СУР. ХѲГЖ.

Tiny.games нь блокчэйн дээр суурилсан утас компьютерийн тоглоом ашиглан
суралцахыг зугаатай, донтмоор, үр дүнтэй болгоно.
Tiny.games нь тоглоомын ертөнцийн үр нөлөөтэй аргыг сургалтын хөтөлбөртэй
нэгтгэж, хүнийг хүчирхэгжүүлэх суралцдаг тоглоом бүтээнэ.
Суралцагчид Tiny Games-г амжилттай тоглосноор:
●
Тусгай хөтөлбөрийн дагуу мэдлэг хуримтлуулж, даалгавар биелүүлэх;
●
Тоглоомын ертөнц дэх виртуал дүр нь хөгжиж, бодит ертѳнц дээр ч өөрийгөө
хѳгжүүлэх,
●
Хамгийн чухал нь амжилттай тоглосон/ суралцсаныг нь бүх экосистемд
ашиглагдах Elf.Coin-оор урамшуулна.
Tiny.games-г тоглохын тулд хэрэглэгчид төлбөрөө Elf.Coin-р хийж, амжилттай тоглох
бүртээ урамшууллаар Elf.Coin цуглуулна.

TINY ЭКОСИСТЕМ ДЭХ ELF.COIN ХЭРЭГЛЭЭ

Elf.Verse дэх экосистем №5
СУРГУУЛИАС ГАДУУРХ ХӨГЖИЛ

HYBRID

ADDICTIVE

ENGAGING

SCALABLE

СУРГУУЛИАС
ГАДУУРХ ХӨГЖИЛ

ЗОРИЛГОДОО ХҮРЭХ ХУРДАСГУУР.

ИРЭЭДҮЙН ТѲЛѲВЛѲГѲѲ

Бид After School Education зах зээлийг дараагийн түвшинд аваачиж, одоог
хүртэлх хѳгжүүлсэн бүх хѳтѳлбѳр програмуудаа дижитал/онлайн хэлбэрт
шилжүүлж цар хүрээгээ улам хүртээмжтэй болгоно.
1.

Дижитал шилжилтээр сая сая хүмүүст хүрэх.
БНХАУ-ын коллеж прэп салбар луу нэвтрэх.
Саяхан БНХАУ-ын засгийн газраас дотоодын АНУ-ын их дээд
сургуулиудад бэлтгэх сургалтын төв, үйлчилгээнүүдийг
хуулиараа хориглосон.
Дэлхийд байдаг хамгийн том коллеж прэп зах зээлтэй
орнуудын
нэг
болох
БНХАУ-руу
бид
дижиталаар
үйлчилгээнүүдээ хүргэж эхэлнэ.

2.

Мэргэжлийн сургалтуудыг ѳргѳжүүлж, салбар салбарын
чадварлаг боловсон хүчинг бэлдэнэ.
Хувцас
загварын
институт,
технологийн
институт,
медиа
маркетингийн институт гээд олон салбар луу нэвтэрч орохоор
тѳлѳвлѳж байна.

ЗОРИЛГОДОО ХҮРЭХ ХУРДАСГУУР
БОЛСОН 6 ЖИЛ.

2015 оноос хойш бид энэхүү After School Education салбарт Монгол
сурагчдыг дэлхийн топ их дээд сургуулиудад бэлтгэж ирсэн. Элф
хѳтѳлбѳр дээр ярьсанчлан Монголоос бид зуу зуун сурагчдыг
дэлхийн шилдэг Харвард, Дартмоут, Принстон гэх мэт сургуулиудад
бэлтгэж тэнцүүлж чадсан.
Товчхондоо бид сурагчдын 12 жилийн турш ѳѳрийгѳѳ нээж олж
чадаагүй, зѳв оновчтой чиглүүлгээ авч чадаагүй байсныг Томүжин
Академид бид 2 сар, 4 сар, 12 сарын хѳтѳлбѳрүүдээр өөрсдийгөө олж
авахад нь тусалсан. Энэ богино хугацааг бид:
●
ОЛОН ТАЛААС нь буюу holistic аргачлалаар,
●
Нягтаршуулсан (focused) хѳтѳлбѳртэйгѳѳр,
●
СУРАГЧ ТѲВТЭЙ (student centered), сурагч тус бүрийн
хэрэгцээнд суурилсан personalized тѳлѳвлѳгѳтэйгѳѳр үр дүн
гаргасан.

ЗѲВХѲН ИХ СУРГУУЛИЙН БЭЛТГЭЛЭЭР
ЗОГСООГҮЙ.
Томүжин Академийнхаа хѳтѳлбѳрийн цар хүрээг ѳргѳжүүлж, бид
мэргэжлийн чадварууд заах сургалтууд зохион байгуулсан.
-

-

TAP (Тeacher Accreditation Program)
Багшийн мэргэжлийг үнэ цэнтэй болгох аяны хүрээнд 4 жилийн
турш багшийн их сургуулиудад заахгүй, олгохгүй байгаа
чадваруудыг 7 хоногийн вакум хѳтѳлбѳрѳѳр олгосон.
Leadership Treaining
Багийн удирдагч, манлайлагч байхад ѳѳрийнхѳѳ давуу тал,
потенциалыг олж нээхээс эхлүүлээд маш олон талын чадварууд
шаардлагатай. 5 жил ажил дээр гараад алдаж сурдаг зүйлсийг 5
хоногт багцалж, олон талаас нь тухайн хүн дээр суурилж
вакумжуулж олгосон.

Академид бид ажил дээр гараад амжилт үр дүнд хүрэхийг хүссэн
мэргэжилтнүүдэд зорилгодоо хүрэхэд нь хурдасгуур болох хѳтѳлбѳр,
сургалтуудыг санал болгоно.

ТОМҮЖИН АКАДЕМИ ДЭХ ELF.COIN ХЭРЭГЛЭЭ

ТОМҮЖИН АКАДЕМИ ДЭХ ELF.COIN ХЭРЭГЛЭЭ
Урамшуулал ба хэрэглээ
ElfVerse -н харъяа сургуулиудын сүлжээ бүхий экосистемд хэрэглэгчид ElfCoin -г дараах байдлаар ашиглах,
олборлох боломжтой.
-

Learner: Суралцагчид онлайн болон танхимын орчинд ЭЛФ мэргэшүүлэх хөтөлбөрүүдийн дагуу суралцаж
тодорхой шалгууруудыг хангах, үр дүндээ хүрэх, хүрээлэлдээ эерэг нөлөө үзүүлэх зэргийг ElfHearts
системийн тусламжтай тодорхойлж ElfCoin эсвэл NFT цолоор шагнаж урамшуулна. NFT цолууд нь сурагчийн
мэдлэг, чадвар, эерэг зан үйлүүдийг илтгэдэг байна.

Суралцагч болон багш, контент хөгжүүлэгчид өөрсдийн цуглуулсан ElfCoin болон NFT цолоо ElfHearts аппликешны
тусламжтай хадгалах, арилжих боломжтой байна.
-

Sponsor: Хувь хүн, хамтран ажиллагч байгууллагууд урамшууллын санд Elf Coin -оор хандив өгснөөр
суралцагчийн зөвшөөрлийн дагуу тухайн суралцагчийн суралцахуйн амжилтын рекорд, мэдээлэлд хандах
эрхтэй болно.

СУРГУУЛИАС
ГАДУУРХ ХӨГЖИЛ

ЭЭЖҮҮДИЙГ ХҮЧИРХЭГЖҮҮЛЬЕ.
CO-WORKING & CHILDCARE UNDER ONE ROOF.

ЭЭЖҮҮДИЙГ ХҮЧИРХЭГЖҮҮЛЭХ ХУРДАСГУУР.

Ажилдаа хайртай, амбийцтай ээж нарт хүүхдээ харах барьерийг
нь хѳнгѳвчилж, ажил карьераа жигд авч явах боломжийг үүсгэнэ.
Эцэг эхчүүд, ялангуяа ээж нарт хүүхэддээ санаа зоволгүй
ажилдаа явж карьераа ѳсгѳх боломж тѳдийлѳн байдаггүй.
Ээжүүд ажлын онцлогоос хамаарч уян хатан цагаар, хүүхдээ
хөгжүүлэнгээ харуулах, эсвэл хамтдаа ажиллах хөгжих боломж
тэр болгон байдаггүй.
Энэ асуудлыг шийдэж эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлэх зорилгын
дор бид зөвхөн хэрэгцэээтэй цагтаа хүүхдээ харуулангаа хүүхдээ
хөгжүүлэх тѳвүүдийг хотын тѳвд, оффисууд дотор нээнэ.

Elf.Verse дэх экосистем №6
ХҮНИЙ НӨӨЦ

HYBRID

ADDICTIVE

ENGAGING

SCALABLE

ХҮНИЙ НӨӨЦ

БОДИТ ҮНЭЛЭМЖИЙГ СЕКУНД ТУТАМД.

БЛОКЧЕЙН ДЭЭР СУУРИЛСАН СЕКУНД ТУТАМД
БОДИТ ҮНЭЛЭМЖ ѲГѲХ СИСТЕМ.

Бодит датад суурилсан урамшуулал.
Зөвхөн ажлын гүйцэтгэлд бус харилцаа, санаачлага, эерэг
нөлөөлөл гэх зэргийг бодитоор үнэлэх нь шударга, эрүүл
ажлын орчин, нээлттэй системийг бүрдүүлдэг.
ElfVerse-д ашиглагдах ElfHearts систем нь бүх хэрэглэгчийн
экосистем дэх амжилт, сурлагын рекорд, хийсэн, оролцсон
тѳслүүд, гүйцэтгэсэн ажлуудын үр дүнг бодитоор үнэлэх,
харуулах
БЛОКЧЭЙНД
суурилсан
ТӨВЛӨРСӨН
БУС
урамшууллын систем юм.

ELF HEARTS БОЛ ТѲРѲХѲѲС Ч ѲМНѲХ ҮЕЭС ЭХЛЭХ
ХҮНИЙ АМЬДРАЛЫН ТҮҮХИЙГ ХАДГАЛАХ MEMORY BANK.

Хүний амьдралын түүх, дата мэдээлэл бол хүний хамгийн үнэтэй
хѳрѳнгѳ. Үүнийг бид Elf Hearts-ын тусламжтайгаар блокчэйн
дээр суурилж, тусгай дурсамж болгоныг NFT-жүүлэн хадгална.
Ингэснээр тухайн хүнд ирээдүйн бүхий л ажил, амьдралын
гараанд нь цэцэрлэгээсээ авхуулаад хийж, бүтээсэн зүйлсийг
нь бодитоор илэрхийлэх боломжийг нээж ѳгнѳ.

ХҮЧИРХЭГ ИРЭЭДҮЙН БОДИТ ХѲРѲНГѲ ОРУУЛАЛТ.
МОНГОЛ УЛСЫН АНХНЫ REAL КОЙН.

Элф койнд хөрөнгө оруулах 3 шалтгаан:
1.

2.

3.

Экосистемийн нэгдлүүд нь GROWTH LOOP
үүсгэдэг
Виртуал ертөнцөд хязгааргүй тэлэх дижитал
бүтээгдэхүүнүүдтэй.
Бодит нэгдэл бодит бизнесүүд
Бодит бизнесүүдийн цар хүрээг томосгох хөрөнгө
оруулалт.
Тогтвортой, найдвартай, цаглашгүй
5 дахин бага үнээр найдвартай хөрөнгө
оруулалтын багц үүсгэх.

ELF.COIN-Д ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ ШАЛТГААН

1. Экосистемүүдийн нэгдэл нь GROWTH LOOP үүсгэж
хурдацтай тэлдэг
Elf.Verse виртуал ертөнцөд үйл ажиллагаа, цар хүрээ нь
хурдацтай, хязгааргүй тэлэх дижитал бүтээгдэхүүнүүдээр
хүнийг хүчирхэгжүүлнэ.
●

Хүн
бүрийг
олон
талаас
нь
хүчирхэгжүүлэх
HOLISTIC
экосистемүүдэд хэрэглэгчид үргэлж өөрийн үнэ цэнийг бүтээж
бодит үр дүн гаргах боломжтой.

●

Хэрэглэгч өөрийн сонирхсон салбар, экосистемдээ бодит үр дүн
гаргах, үнэ цэнээ бусдад түгээх бүрт УРАМШУУЛАХ системтэй.

●

Бодит үр дүн гаргаж буй хэрэглэгчид, урамшууллын систем нь
бусад хүмүүсийг экосистемдээ татах, нэгтгэх хүчин зүйл болно.

●

Олон хэрэглэгч экосистемд нэгдэхийн хэрээр бүр олон хэрэглэгч
татагдаж экосистемийн цар хүрээ томрох болно.

ELF.COIN-Д ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ ШАЛТГААН

2. Бодит нэгдэл бодит бизнесүүд
Бодит бизнесүүдийн цар хүрээг томосгох хөрөнгө оруулалт
Бидний шинээр санал болгох бүтээгдэхүүнүүд 6 жилийн
турш үйл ажиллагаагаа тэлж ирсэн бодит бизнесүүдийн
туршлагад тулгуурласан. Тогтвортой бизнесүүд дээр хѳрс,
сууриа тавьсан.
Бид хэдхэн сарын өмнө койн хийхийн тулд нэгдсэн төслүүд
бус 2015 оноос хойш хийж бүтээж байгаа бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээнүүдээ хурдасгах, хүчирхэгжүүлэх, хүн бүрт
хүргэхийн тулд Elf.Coin-г олон нийтэд санал болгож байна.

3. Тогтвортой, найдвартай, цаглашгүй
5 дахин бага үнээр хөрөнгө оруулалтын багц үүсгэх боломж.
Орчин үеийн хамгийн том зах зээлтэй, хүнд хүчтэй
нөлөөлдөг 6 салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж буй 12+
Elf.Verse-н охин компаниудын нэгдэл нь тус бүрдээ 20
тэрбумын үнэлгээтэйгээр нийтдээ 240 тэрбумын токен
гаргах боломжтой.
Бид токен эзэмшигч нартаа Элф
ертөнцийн бүх экосистемүүдэд ашиглагдах мастер токенийг
45 тэрбумаар буюу 5 дахин бага үнээр санал болгож байна.
Elf.Coin нь Элф ертөнцийн ялгаатай 6 салбарт ашиглагдах тул
таны хөрөнгө оруулалт олон салбарын, олон бизнесүүдэд
хуваарилагдана. Нэг салбарт эрсдэл гарсан ч бусад
салбаруудын хэрэглээнд Elf.Coin байх тул таны хөрөнгө
оруулалт эрсдэлд орохгүй байхаар загварчлагдсан.

ELF.COIN ЭЗЭМШИГЧИД ХҮРТЭХ ѲГѲѲЖ
Elf.Coin-д хөрөнгө оруулснаар ямар өгөөж хүртэх вэ?
Elf.Verse экосистемүүд нь дижитал болон материаллаг хөрөнгөд суурилж үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Дижитал
хөрөнгөд суурилсан экосистем нь олон улсын зах зээлд хурдацтай өргөжин тэлэх боломжтой ба төлбөр,
урамшууллын системдээ токений хэрэглээг шууд нэвтрүүлэх болно. Elf.Verse-н материаллаг хөрөнгөд суурилсан
экосистем буюу ЭЛФ Сургуулиудын сүлжээ нь тогтвортой ба урт хугацаанд өргөжин тэлэх ба токений хэрэглээг 3
шатлалтайгаар нэвтрүүлж Elf.Coin хэрэглээг ихэсгэх болно.
Elf.Coin-д хөрөнгө оруулагчид эзэмшиж буй токений хэмжээгээрээ богино болон урт хугацаанд бидний
үйлчилгээний цар хүрээнээс хамаарч дараах өгөөжүүдийг хүртэх болно.

ELF.COIN ЭЗЭМШИГЧИД ХҮРТЭХ ѲГѲѲЖ

Урт хугацаанаас хүртэх өгөөж
Elf.Verse-н цар хүрээ, үйл ажиллагаа тэлэхийн хэрээр хэрэглэгчдийн тоо өсөх, token-ний бодит хэрэглээ, гүйлгээ өсөж үнэ
цэн нэмэгдэх болно. Энэ нь төслийн эхэн үеийн урт хугацааны хөрөнгө оруулагчдад тохирох санал юм.
Elf.Verse-н экосистемүүд дэх бизнесүүдийн тогтвортой үйл ажиллагаа, санхүүгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс Elf.Verseн эргэлтийн нийт хэмжээ зах зээлд нийлүүлэх token-ний нийт үнэлгээнээс 4 дахин их болох хүртэл экосистемүүд доторх
токений хэрэглээг шат дараалалтайгаар нэвтрүүлэх болно.

ELF.COIN ЭЗЭМШИГЧИД ХҮРТЭХ ѲГѲѲЖ
Elf.Coin-н анхны хөрөнгө оруулагчиддаа урт хугацаанд өгөөжөө хүртэхийг хүлээхээс өмнө богино хугацаандаа дараах
байдлаар өгөөж хүртэхийг санал болгож байна.
Богино хугацаанд хүртэх өгөөж
ElfVerse-н дижитал хөрөнгөд суурилсан, зах зээлийн хэмжээ хурдацтай өсөх үйлчилгээнүүд буюу TINY Social Learn App, MAP,
TINY Games дээрх токений гүйлгээний шимтгэлээс цугларах сангаас ногдол ашиг хуваарилах болно.
ElfVerse-н 6-н салбар 12+ бизнесийн үйл ажиллагаануудаас ногдол ашиг хуваарилах болно.

Elf Coin: Circulation Model in Elf Verse

ELF.VERSE ДЭХ ELF.COIN ХЭРЭГЛЭЭ
Урамшуулал
Elf.Verse хосолмол экосистемүүдийн нэгдэл нь бүх үйлчилгээнүүддээ хэрэглэгчийг урамшуулах системтэй бөгөөд энэ
урамшууллын системд ашиглагдах “Урамшуулал, дэмжлэгийн сан”-н нөөцийг үйл ажиллагааны цэвэр ашгаасаа дижитал
хөрөнгийн арилжааны зах зээлээс худалдан авч бүрдүүлж байна.
●

●

Хөрөнгө оруулагчид: Elf.Coin эзэмшигчид дараах 2 байдлаар ашиг хүртэх болно.
○
Elf.Verse-н бүх экосистем дэх үйл ажиллагаанаас ногдол ашиг хүртэх.
○
Elf.Verse-н үйлчилгээнүүдийг онцгой эрхтэй ашиглах, хөнгөлөлт, урамшуулал эдлэх.
Elf.Verse хэрэглэгчид: Elf Verse-н иргэд буюу экосистемүүдийн хэрэглэгч нар өөрийгөө хөгжүүлж бодит үр дүн гаргах,
хүрээлэлдээ эерэгээр нөлөөлөх, экосистемийг сайжруулах бүрт Elf Coin болон тусгай эрхтэй NFT цолоор шагнагдах
болно. Олборлож цуглуулсан Elf Coin-оо дижитал хөрөнгийн арилжааны бирж дээр арилжих боломжтой бөгөөд
арилжаалах эрхтэй NFT цолоо AVDAR NFT бирж дээр мөн арилжих боломжтой байна.

Token name: Elf Coin
Ticker: ELFC
Blockchain: Binance Smart Chain
Token Standard: BEP20

ELF.COIN ХУВААРИЛАЛТ

ELF.COIN ХУВААРИЛАЛТ
Нийт 300 тэрбум ширхэг Elf.Coin байхаас олон нийтэд
50% буюу 150 тэрбум ширхэгийг нэгж үнэ 0.30₮-өөр
худалдан авахыг санал болгож байна.
Эндээс хаалттай зарах хэмжээ 15.0% хүртэл байх бөгөөд
үлдсэн хэсгийг нээлттэй зарах хэсэг 35.0%-д нэмж
хуваарилах болно.
Elf.Verse-н үүсгэн байгуулахад үнэтэй хувь нэмэр
оруулсан анхны хөрөнгө оруулагчид буюу сурагч, эцэг
эхчүүд, багш, ажилчдад 2.0% буюу 6 сая ширхэгийг
олгоно. Сурагч, эцэг эхчүүдэд олгосон токен тухайн
сурагч 12-р анги төгсөх хүртэл түгжээтэй байна.
Нийт токений 39.0%-г “Elf.Verse Хөгжүүлэлтийн Сан”-д
төвлөрүүлэх бөгөөд Elf.Verse-н цогц экосистемүүдийн
зах зээлийн хэмжээг тэлэх, идэвхитэй хэрэглэгчдийн
тоог нэмэгдүүлэх зорилготойгоор маркетинг хийх,
технологи, дэд бүтцийг хөгжүүлэх зорилготойгоор
нийлүүлт хийнэ.

ТАТАН ТѲВЛѲРҮҮЛСЭН ХѲРѲНГИЙН

ЗАРЦУУЛАЛТ

БИД ДЭЛХИЙН 1% Л АВЧ ЧАДДАГ ЭЛИТ
БОЛОВСРОЛЫГ ХҮН БҮРТ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БОЛГОНО.
Хаалттай, хүртээмжгүй, ѳндѳр үнэтэй байсан элит боловсролыг технологийн шийдлээр хүн бүрд хүртээмжтэй,
нээлттэй, хямдхан болгож, сая сая хүнийг хүчирхэгжүүлнэ. Хувийн сургууль, хувийн багш, tutoring, хувийн
дасгалжуулагч, сургалтын тусгай хөтөлбөр зэрэг тусгай үйлчилгээг, хүн бүрийн халаасанд хүргэнэ.

Топ мэргэжилтнүүдийг
боловсрол руу татна
Дэлхийн салбар салбарын топ
мэргэжилтнүүдийг боловсролын
салбарт оруулж, тэдний мэдлэг
чадварыг сая сая хүүхдүүдэд түгээнэ.

Хѳтѳлбѳрүүдээ 1000x
хүртээмжтэй болгох
Ѳмнѳ нь хэдхэн хүнд хүрдэг байсан
сургууль, академийнхаа
хѳтѳлбѳрүүдийг технологиор
дамжуулан хэдэн сая хүнд хүргэнэ.

Сургалтын тэтгэлгийг
илүү олон хүүхдэд хүргэх
Илүү олон хүсэл эрмэлзэлтэй
сурагчдыг суралцах боломжоор
хангаж, санхүүгийн дэмжлэг/тэтгэлэг
олгоно.

1. Топ мэргэжилтнүүдийг боловсрол руу татна.
Бид санхүү, медиа, технологийн салбарт ажилладаг ѳрсѳлдѳѳнт зах зээлийн топ
авъяастнуудыг цуглуулж багаа бүрдүүлнэ.
Бид дараах шатлалуудаар дэлхийн топ мэргэжилтнүүдийн мэдлэг чадварыг
Монголын/дэлхийн ѳнцѳг булан бүрт тэгш хүртээмжтэй түгээнэ.

Phase 1

Phase 2

Салбар салбарын
манлайлагч залуусыг зах
зээлээс ѳндѳр
цалин/beneﬁt-ээр татна.

Тэднийг БАГШ болгон
хѳрвүүлж, хѳгжүүлж, топ
багш нарыг бүтээнэ.

Phase 3
Тэдний заасан мэдлэг,
чадварыг технологи, дижитал
платформуудаар дамжуулж сая
сая хүүхдүүдэд хүргэнэ.

1. ТОП МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ БОЛОВСРОЛ РУУ ТАТНА.

Хүмүүс тѳдийлѳн боловсролын
салбарыг мэргэжлээ болгож
сонгодоггүй шалтгаанууд бол
Салбар салбарын
манлайлагч
залуусыг зах
зээлээс ѳндѳр
цалин/beneﬁt-ээр
татна.

Phase 1

1.
2.

Хангалтгүй цалин.
Нийгмийн үнэлэмжгүй.

Бид үүнийг бүрэн халж
боловсролыг АМЬДРАЛЫН ХЭВ
МАЯГ гэж шинэчлэн тодорхойлж,
багш нарт зах зээлээс ѳндѳр
цалинг санал болгоно.

1. ТОП МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ БОЛОВСРОЛ РУУ ТАТНА.

Дийлэнх оюутнууд их сургуулиа тѳгсѳѳд санхүү, уул
уурхай гэх мэт салбарууд руу орохыг эрмэлздэг. Маш
ховор тохиолдолд боловсролын салбарыг сонгодог.
Тэднийг БАГШ
болгон хѳрвүүлж,
хѳгжүүлж, топ
багш нарыг
бүтээнэ.

Phase 2

Энэ gap-ыг бид багшийн мэргэжлийг үнэ цэнтэй болгох
аяны хүрээнд ѳѳрчилнѳ. 2020 оноос бид багшийн
мэргэжлийн үнэ цэнтэй болгох аянаа эхлүүлсэн. Энэ
аяныхаа хүрээнд Teacher Accreditation Program (TAP)-ыг
үүсгэн зохион байгуулж, нийт 200+ багш нарыг
хүчирхэгжүүлсэн.
Бусад салбарын топ мэргэжилтнүүдийг бид TAP
програмаараа багш болгон хѳрвүүлж, хүчирхэгжсэн топ
багш нарыг бүтээнэ.

1. ТОП МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ БОЛОВСРОЛ РУУ ТАТНА.

Тэдний заасан
мэдлэг, чадварыг
технологи,
дижитал
платформуудаар
дамжуулж сая сая
хүүхдүүдэд
хүргэнэ.

Phase 3

Ѳмнѳ нь цѳѳхѳн хэдэн хүнд хүрэх боломжтой байсан топ
мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг бид дараах Elf.verse
дэх дижитал, технологийн шийдлүүдээрээ дамжуулан
хүртээмжтэй болгонo:
1.
2.
3.

Tiny Social Platform
Tiny Games
Дижитал хичээлүүд

2. ХѲТѲЛБѲРҮҮДЭЭ 1000x ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БОЛГОНО.

Elf.verse-ийн суурь болсон сургуулиуд, академи дээрээ сүүлийн 6 жил хѳгжүүлсэн хѳтѳлбѳрүүдээ
ХҮН БОЛГОНД хүрэх боломжтой болгоно.
Elf.verse-ийн сургуулиуд, академи:
1.
2.
3.
4.

Экогэр цэцэрлэг
Хүмүүн олон улсын сургууль
Томүжин алтернатив сургууль
Томүжин академи

2. ХѲТѲЛБѲРҮҮДЭЭ 1000x ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БОЛГОНО.

1.

Экогэр цэцэрлэгийн дэлхийд ѳрсѳлдѳх СѲБ боловсрол
Энхрий бяцхан үрс болгон чанартай сургуулийн ѳмнѳх боловсрол эзэмших эрхтэй.
a.
b.

c.

Project Box Бэлэн заавартай багцалсан цэцэрлэгийн хичээлүүдийн агуулга
бүхий боксууд хѳгжүүлнэ.
Elf Next Door Оффисууд, хотын тѳвд байрших цэцэрлэг/хүүхэд хѳгжүүлэх
тѳвүүдийг нээж, ээжүүдэд хүүхэдтэйгээ ойр ажиллаж, карьераа ахиулах
боломжийг олгоно.
Тоглонгоо суралцах TINY GAMES for littles/tiny humans тѳслийг хѳгжүүлнэ.

2. ХѲТѲЛБѲРҮҮДЭЭ 1000x ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БОЛГОНО.

2.

Хүмүүн сургуулийн Элф хѳтѳлбѳрѳѳр баяжуулсан олон улсын хѳтѳлбѳр
Олон улсын хѳтѳлбѳр заавал үнэтэй байх албагүй.
a.
b.

c.
d.

Дижитал хичээлүүд Сургуулийн хѳтѳлбѳрийн агуулгыг сонирхолтой,
оролцоотой дижитал контентууд болгож түгээнэ.
Elf.verse дэх хүрээлэлд нэгдэж багаараа хэрэгжүүлэх тѳслийн сан
үүсгэж, хүрээллээрээ уулзах Elf experience center-үүдийг хотын ѳнцѳг
булан бүрт байгуулна.
Тоглонгоо суралцах TINY GAMES
Утсаа маажингаа суралцах TINY Social Media

2. ХѲТѲЛБѲРҮҮДЭЭ 1000x ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БОЛГОНО.
3.

Томүжин алтернатив сургуулийн амьдралд бэлтгэх ахлах ангийн хѳтѳлбѳр
Хүүхэд бүр амьдралд бэлэн сургуулиа тѳгсѳх ёстой.
a.
b.
c.

d.
e.

Дижитал хичээлүүд Сургуулийн хѳтѳлбѳрийн агуулгыг сонирхолтой,
оролцоотой дижитал контентууд болгож түгээнэ.
Ахлах сургуульдаа ажлын туршлагатай болох дадлага ажлын хѳтѳлбѳрийг
хѳгжүүлж хэрэгжүүлнэ.
Elf.verse дэх хүрээлэлд нэгдэж багаараа хэрэгжүүлэх тѳслийн сан үүсгэж,
хүрээллээрээ уулзах Elf experience center-үүдийг хотын ѳнцѳг булан бүрт
байгуулна.
Тоглонгоо суралцах TINY GAMES
Утсаа маажингаа суралцах TINY Social Media

2. ХѲТѲЛБѲРҮҮДЭЭ 1000x ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БОЛГОНО.

4.

Томүжин академийн дэлхийн топ их дээд сургуулиудад бэлтгэх хѳтѳлбѳр
Монгол хүүхэд бүрт дэлхийн топ их дээд сургуулиудад бэлдэх гарцыг зааж ѳгнѳ.
a.

b.
c.
d.
e.

MAP: Map to your dreams. Томүжин академийн дэлхийн топ их дээд сургуулиудад
бэлдэх бүх know-how-ыг 365 хоногийн ѳдѳр ѳдрѳѳр тѳлѳвлѳсѳн guide болгон
багцалж дэлхийд $50,000+ аар үнэлэгддэг үйлчилгээг хязгааргүй хүртээмжтэй
болгоно.
Ахлах сургуульдаа ажлын туршлагатай болох дадлага ажлын хѳтѳлбѳрийг
хѳгжүүлж хэрэгжүүлнэ.
Томүжин Академийн салбарыг дүүрэг болгонд, орон нутаг бүрт үүсгэн байгуулна.
Тоглонгоо суралцах TINY GAMES
Утсаа маажингаа суралцах TINY Social Media

3. СУРГАЛТЫН ТЭТГЭЛГИЙГ
ИЛҮҮ ОЛОН ХҮҮХДЭД ХҮРГЭХ

Бид хүртээмжтэй байсаар ирсэн.
Elf.verse дэх бүх бизнесүүд нийгэмд ээлтэй, хүртээмжтэй байсаар ирсэн. Манай
Elf.verse-ийн сургуулиуд, академийн нэгдэл 2015 оноос хойш:
●
●
●

22 тэрбум тѳгрѳг бүхий санхүүгийн дэмжлэг сурагчдадаа олгосон.
Нийт сурагчдын 80% нь санхүүгийн дэмжлэгээр суралцдаг.
Нийт сурагчдын 65% нь улсын сургуулиас шилжиж ирсэн.

Бид энэ боломжийг Robin Hood буюу тѳлбѳр тѳлѳх чадамжтай сурагчид нь
санхүүгийн бололцоогүй сурагчдаа тэтгэх моделоор олгосоор ирсэн.
Чанартай боловсролыг хүртээмжтэй болгохын хүрээнд бид “21 аймаг”
тѳслѳѳрѳѳ орон нутгаас жил бүр 42 сурагчдыг сонгон шалгаруулж 100%
санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр суралцуулдаг.

3. СУРГАЛТЫН ТЭТГЭЛГИЙГ
ИЛҮҮ ОЛОН ХҮҮХДЭД ХҮРГЭХ

Энэ хүртээмжийг улам
ѳргѳжүүлж, хүсэл мѳрѳѳдѳлтэй
ХҮҮХЭД БОЛГОНД чанартай
боловсрол эзэмших
боломжийг нээнэ.

ЭЛФ ЕРТӨНЦИЙН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИД

Б. Нямаа

Б. Батжин

Б. Солонго

Хамтран үүсгэн байгуулагч,
Ерөнхий захирал

Хамтран үүсгэн байгуулагч,
Гүйцэтгэх захирал

Хамтран үүсгэн байгуулагч,
Дэд захирал

О. Анар-Од
Хамтран үүсгэн байгуулагч,
Дэд захирал

Дээрх хүмүүс нь Elf.Verse болон Elf.Verse-ийн доорх
охин компаниудын үүсгэн байгуулагчид.

А. Сумъяабат
Хамтран үүсгэн байгуулагч,
Дэд захирал

ЭЛФ ЕРТӨНЦИЙН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИД

Хамтран үүсгэн байгуулагч, Ерөнхий захирал
Б. Нямаа нь 20 жилийн турш Монгол улсын Сангийн Яамны төсвийн бодлого
төлөвлөлтийн газрын даргаар ажиллаж, 2016 оноос хойш Монгол улсын
төрийн нарын бичгийн даргаар ажилласан туршлагатай. Сүүлийн жилүүдэд
боловсролын салбарт инновац гарган Elf.Verse-г үүсгэн байгуулалцаж байна.
Тэрээр Сангийн яаманд ажиллах хугацаандаа “Самурай”, “Дим Сам”,
“Мазаалай”, “Хуралдай”, “Гэрэгэ” бондуудыг гарган Монгол улсад том
хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг татсан туршлагатай.

Б. НЯМАА

ЭЛФ ЕРТӨНЦИЙН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИД

Хамтран үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх захирал
Б. Батжин нь сүүлийн 10 жилийн турш боловсрол, мултимедиа, технологи гэх
зэрэг хүний зан авирт хүчтэй нөлөө үзүүлдэг салбаруудад гарааны бизнес
эхлүүлэн амжилттай удирдан яваа залуу сошиал энтрепренер юм.
2015 оноос хойш өдийг хүртэл боловсролын салбарт шинэ өнгө төрхийг
бүтээж 1000 гаруй сурагчидтай ажиллаж, Tomujin Digital, Elf Hybrid Schools, Elf
Nutrition, Elf Media гэх байгууллагуудаас бүрдсэн 300 гаруй гишүүдтэй
Elf.Verse-г үүсгэн байгуулсан.

Б. БАТЖИН

ЭЛФ ЕРТӨНЦИЙН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИД

Хамтран үүсгэн байгуулагч, Дэд захирал
Б. Солонго сүүлийн 14 жилийн турш эрх зүй, худалдаа, зочлох үйлчилгээ,
хоол, барилга бүтээн байгуулалт болон боловсролын салбарт ажиллаж буй
арвин туршлагатай эмэгтэй сериал энтрепренер юм.
Тухайлбал, үйлчилгээний салбарт "EcoFoods", "Ingrid restaurant" тэргүүтэй
хүнсний салбартай холбогдох брэнд ажлууд, барилгын салбарт "Khan Hills"
тэргүүтэй орон сууцны хотхонууд, боловсролын салбарт "Эко гэр" цэцэрлэг,
"Хүмүүн" олон улсын сургууль, "Томүжин" альтернатив сургуулиудыг
нэгтгэсэн "Elf School"-ийн төслүүд гэхчлэн жишээлж болох юм.

Б. СОЛОНГО

ЭЛФ ЕРТӨНЦИЙН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИД

Хамтран үүсгэн байгуулагч, Дэд захирал
О. Анар-Од нь 2016 оноос хойш хѳтѳлбѳр боловсруулалт, хүний нөөц, элсэлт,
санхүү, бизнес хѳгжүүлэлт гээд Elf.Verse-ийн охин компаниудын бүхий л
нэгж, хэсэгт орж ажиллаж, баг удирдсан туршлагатай.
Сүүлийн 6 жилд Томүжин Академи, Томүжин Алтернатив сургууль, Томүжин
Интернэйшнл компаниудыг хамтран үүсгэн байгуулж, Elf.Verse-ийг мѳн
хамтран үүсгэн байгуулж ѳдгѳѳ Elf.Verse-ийн дэд захирлаар ажиллаж буй
залуу эмэгтэй энтрепренер.

О. АНАР-ОД

ЭЛФ ЕРТӨНЦИЙН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИД

Хамтран үүсгэн байгуулагч, Дэд захирал
А.Сумъяабат нь Elf.Verse-н үүсгэн байгуулагчдын нэг бөгөөд 2015 оноос хойш
Томүжин Академийн бүхий л үйл ажиллагааг ахлан ажилласан туршлагатай.
Мөн UBPassport, UBP Media компаниудын хамтран үүсгэн байгуулагч
бөгөөд медиа салбар дээр гадаадын болон дотоодын харилцагч нартай
ажилласан туршлагатай.

А. СУМЪЯАБАТ

МЕНЕЖМЕНТ БАГ

Б. Хаш-Эрдэнэ

З. Заяадэлгэр

Б. Дамдиндорж

Г. Төгөлдөрбаяр

Г. Уугантуяа

Элф хөтөлбөр хариуцсан
захирал

Tiny платформын CTO

Брендинг хариуцсан
захирал

Elf.Hearts платформын CTO

Санхүү эрхэлсэн захирал

2013 оноос хойш програм хангамж,
хөгжүүлэлтийн салбарт ажилласан
туршлагатай бөгөөд Interactive BI
ХХК-н
хөгжүүлэгчээр
карьераа
эхлүүлсэн. Тэрээр 2019 оноос эхлэн
Tomujin Digital-ын хөгжүүлэгч, TASS:
Learning
Management
System-н
ахлах хөгжүүлэгч болон төслийн
ахлахаар
ажилласан.
Одоо
блокчейнд
суурилсан
хүний
нөөцийн шийдэл бүхий Elf Hearts
Application-ы технологийн ахлахаар
ажиллаж байна.

Г .Уугантуяа нь 15 жилийн турш
санхүүгийн
салбарт
ажиллаж
байгаа арвин туршлагатай. Түүний
карьерийн
мөчлөгүүдээс
хуваалцвал 2006 оноос MCS грүппт Санхүүгийн менежер, 2011 оноос
эхлэн МСS Холдинг ХХК-д Санхүү,
бүртгэлийн менежер, 2014 оноос
эхлэн
“Нүүдэлчин
грүпп”-ын
Санхүү
эрхэлсэн
захиралаар
ажилласан.
Одоо
Elf.Verse-ын
Санхүү
эрхэлсэн
захиралаар
ажиллаж байна.

6
жил
мэдээлэл,
харилцаа
холбоо технологийн чиглэл, 5
жил
боловсролын
салбарт
ажилласан туршлагатай.
2015 оноос хойш боловсролын
технологи хөгжүүлэлт, 2017-2020
хүртэл
ШМТК-д
электроник,
автоматжуулалтын багш, 2020
оноос одоог хүртэл сургалтын
технологи, сургалтын хөтөлбөр
хөгжүүлэлтийн
захирлаар
ажиллаж байна.

10 жилийн турш технологийн салбарт
ажилласcан. 2014 оноос эхлэн E-Martын худалдааны ПОС-ийн системийн
шинжээч, ахлах хөгжүүлэгч, Ипойнт
системийн
ахлах
хөгжүүлэгчээр
ажиллаж байсан бөгөөд 2018 онд
Radixsoft
ХХК-г
хамтран
үүсгэн
байгуулалцсан. Тэрээр одоо Томүжин
Дижитал ХХК болон Tiny Social
Learning App-н
хамтран үүсгэн
байгуулагчаар ажиллаж байна.

6 жилийн турш боловсрол,
медиа,
технологийн
салбарт
ажилласан арвин туршлагатай.
Tomujin Academy, Ulaanbaatar
Passport,
Tomujin
Digital
компаниудыг хамтран үүсгэн
байгуулалцсан.
Мөн
тэрээр
Elf.Verse-н
үйл
ажиллагааг
технологийн тусламжтай дэлхий
нийтэд хүртээмжтэй болгохоор
Tiny Social Learning App-н үйл
ажиллагаа
хариуцсан
захиралаар ажиллаж байна.

МЕНЕЖМЕНТ БАГ

Ц. Өрнөхбаяр

С. Жавхлан

Г. Сайханзаяа

Б. Майцэцэг

Б. Ариунцог

Элф Сургуулиуд
хариуцсан захирал

Хүний нөөцийн
захирал

Маркетинг хариуцсан захирал

Elf Nutrition-ы
захирал

Элф Спорт Институтын
Захирал

Боловсролын салбарт 7 жилийн
турш ажиллаж байгаа бөгөөд
АШУҮИС-ийн Харилцааны ур
чадварын
тэнхимд
багшаар,
Томүжин Альтернатив Сургуульд
харилцааны багшаар ажиллаж
байсан бөгөөд одоогоор Элф
сургуулиудын үйл ажиллагааг
хариуцан ажиллаж байна. Бага
насны хүүхдээс, их сургуулийн
оюутанд хүртэл хичээл зааж
байсан ба харилцааны чадвар,
түүнийг заах эксперт болсон.

15 жилийн турш олон улсын олон
төслүүд, мөн нийгмийн төлөөх
төсөл, байгууллагуудад ажилласан
туршлагатай. Түүний туршлагаас
дурдвал “Ядуурлын эсрэг LEAD
Mongolia”, “Дэлхийн Зөн” олон
улсын байгууллага, гэх мэтчилэн
нийгэмд ээлтэй байгууллагуудад
ажилласан. 2020 оноос Томүжин
Альтернатив
Сургуульд
Хүни
Нөөцийн Даргаар ажиллаж эхлэн
одоогоор Элфийн Хүний Нөөцийн
захирлаар ажиллаж байна.

5
жилийн
турш
Дижитал
Маркетингийн салбарт ажиллаж
буй
залуу
эмэгтэй
эксперт.
Томүжин
Академиас
ажлын
гараагаа эхэлсэн бөгөөд Томүжин
Алтернатив
Сургуулийн
маркетингийн
менежерээр
ажиллаж байсан.
2016 онд UBP Media Agency-г
хамтран үүсгэн байгуулалцсан.
Одоо Elf.Verse-н маркетингийн
захиралаар ажиллаж, мултимедиа
салбараар дамжуулан хүчирхэг
хүмүүсээр
дүүрэн
ирээдүйг
бүтээлцэж байна.

6 жилийн турш боловсролын
салбарт ажилласан. Энэ үедээ
сургуулийн
өмнөх
насны
хүүхдүүдийн хоол хүнс, хангамж,
бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийг гардан
ажилласан.

10
жилийн
туршлагатай
мэргэжлийн Жиү Жицү бор
бүст, Жудогийн хар бүст
тамирчин, дасгалжуулагч ба
Жиү
Жицүгийн
улсын
8
удаагийн аварга тамирчин.

Үүнээс гадна сургуулийн өмнөх
боловсролын хөтөлбөрийг илүү
бүтээлчээр
шинэчлэх
олон
инновациудыг гаргасан.

Олон олон улсын аварга,
шилдэг тамирчдыг өөрийн
гараар дасгалжуулсан шилдэг
дасгалжуулагчдын нэг.

Одоогоор
Elf
Nutrition-ий
захирлаар ажиллаж байгаа бөгөөд
эрүүл
хооллолтын
хөтөлбөр,
сервисийг хөгжүүлж байна.

ТЕХНОЛОГИЙН БАГ

Ө. Тодсүрэн

С. Бадралт

М. Мөнхсайхан

Э. Дөлгөөн

Elf.Hearts платформын
CTO

Elf Hearts платформын
Фүллстак хөгжүүлэгч

Elf.Hearts платформын
Фүллстак хөгжүүлэгч

Tiny платформын
Front-End хөгжүүлэгч

Elf Hearts платформын
Фүллстак хөгжүүлэгч

Х. Намсрай

Д. Цэцэнбилэг

Tiny платформын
Мобайл хөгжүүлэгч

Tiny платформын
Front-End хөгжүүлэгч

У. Чингүн

З. Заяадэлгэр

Г. Төгөлдөрбаяр

Tiny платформын
CTO

Tiny платформын
Back-End
хөгжүүлэгч

Х. Цэлмэг

Э. Мөнхгэрэл

Ч. Тэмүүжин

Tiny платформын
Фүллстак
хөгжүүлэгч

Elf Hearts платформын
Фүллстак хөгжүүлэгч

Tiny платформын
Front-End хөгжүүлэгч

МАРКЕТИНГИЙН БАГ

Г. Сайханзаяа

Ц. Эрхэмбаяр

Г. Чинзориг

Ж. Санчирбал

Б. Төгөлдөр

Маркетинг
хариуцсан захирал

Маркетингийн
менежер

Элфийн График
Дизайнер

Маркетингийн
ажилтан

Маркетингийн
ажилтан

Х. Ганболд

Э. Энхболд

Б. Билэгт

Маркетингийн
ажилтан

Маркетингийн
ажилтан

Маркетингийн
ажилтан

БИДНИЙ АРД БАЙГАА БАГ ХАМТ ОЛОН
Elf.Verse нэгдэлд нийт 210 чадварлаг гишүүд ажиллаж байна.

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БОЛОН ЭРСДЛИЙН АНХААРУУЛГА
Та Elf.Coin худалдан авахад зарцуулсан хөрөнгө
оруулалтаа алдаж болзошгүй. Хэрэв Elf.Coin-ийг нэгэнт
худалдан авсан бол буцаах, солих боломжгүй. Whitepaperт дурдагдсан төслүүд болон Elf.Coin токений хэрэглээ нь
хэрэгжих 100% баталгаа байхгүй. Та Elf.coin-ий арилжаанд
оролцсоноор арилжааны нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч,
энэхүү танилцуулгад дурдагдсан төслүүд болон токений
хэрэглээ хэрэгжихгүй байхтай холбоотой Элф эдүкэйшн
ХХК-ийн эсрэг аливаа зарга үүсгэх, хохирол нэхэмжлэх
эрхээсээ татгалзаж байгаа болно.
Хэрэв энэхүү танилцуулгын талаар эргэлзсэн, эсвэл
энэхүү арилжаанд зарцуулах мөнгөө алдахад бэлэн биш
бол таныг Elf.Coin токеныг худалдан авахгүй байхыг
зөвлөж байна.

Та энэ арилжаанд оролцох эсэх талаараа хууль, санхүү,
бизнес, татварын зохих зөвлөгөөг авсаны үндсэн дээр
шийдвэрээ гаргахыг зөвлөж байна.
Elf.Coin токен бол ямар нэг үнэт цаас биш бөгөөд Элф
эдүкэйшн ХХК-ийн хувь эзэмшилтэй ямар нэг холбоогүй
болно. Харин одоогоор хөгжүүлээгүй байгаа платформ дээр
хэрэглэх боломжтой болох хэрэгсэл юм.
АНУ, БНХАУ, БНСУ, БНСВУ болон токений арилжаанд
оролцохыг хориглосон бусад улсын иргэд, хуулийн этгээд нь
энэхүү токений арилжаанд оролцохыг хориглоно.

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БОЛОН ЭРСДЛИЙН АНХААРУУЛГА
Энэхүү whitepaper-т дурдагдсан мэдээллийг аливаа
хэлбэрээр компани, Elf.Coin токен, токений арилжаанд
оролцох зөвлөмж гэж үзэхгүй. Токений арилжаанд
оролцсоноос үүдэн бий болох алдагдал, хохирлыг Элф
эдүкэйшн ХХК, холбоотой этгээдүүд, түүний хувьцаа
эзэмшигч, удирдлага, ажилтнууд хариуцахгүй.
Виртуал хөрөнгийн зах зээл нь уламжлалт зах зээлтэй
харьцуулахад илүү эрсдэлтэйд тооцогддог. Виртуал
хөрөнгийн зах зээл нь хууль эрхзүйн орчны тодорхойгүй
байдал, арилжааны ханш, мэдээллийн аюулгүй байдал
зэрэг олон хүчин зүйлээс үүдэх болзошгүй эрсдэлүүдийг
дагуулж байдаг. Иймд худалдан авалтын шийдвэрээ
гаргахаас өмнө дээрх болон бусад эрсдэлүүдийг тооцож
үзэхийг зөвлөж байна. Мөн койны ханшийн өөрчлөлтөд
Элф эдүкэйшн ХХК нь ямар нэгэн баталгаа гаргахгүй болно.

Энэхүү танилцуулга нь Элф эдүкэйшн ХХК-ийн бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ, өмнө хийгдсэн ажлууд, мөн ирээдүйд хийх төсөл,
төлөвлөгөөг хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад
мэдээллээр хангах зорилготой бэлтгэгдсэн. Иймд, бидний
бэлдсэн танилцуулга дээр үндэслэн, дүн шинжилгээ
хийсний дараагаар та хөрөнгө оруулалтын шийдвэрийг бие
дааж гаргана уу. Дээр дурдсан мэдээлэл нь Elf.Coin-ыг
худалдан авах, худалдах санхүүгийн зөвлөгөө биш болно.
Мөн танилцуулгад буй зарим мэдээлэл, тооцоолол нь
ирээдүйг таамагласан байж болно. Эдгээр төсөөллүүд нь
Элф эдүкэйшн ХХК-ийн урьдач нөхцөлд суурилсан. Эдийн
засаг, хууль эрхзүйн тодорхойгүй байдал зэргээс шалтгаалж
бодит үр дүн нь эдгээр төсөөллүүдээс өөрчлөгдөж болно.
Тийм учраас ирээдүйн төсөөлөл, урьдач нөхцөлүүд нь
биелнэ гэх баталгаа гаргахгүй болно.
Дээрх мэдээлэл нь аливаа гэрээ хэлцэл болон үүрэг хүлээх
үндэслэл болохгүйг анхаарна уу.

