
 

TAT introduceert 'NFT 
BUAKAW 1 x Amazing 

Thailand Exclusive 
Collection' 

De collectie wordt begin 2023 uitgebracht en bevat Muay Thai-
legende Buakaw Banchamek, pittoreske Thaise toeristische 

attracties en reiskortingen voor gebruik in heel Thailand. 

 TAT-redactie Stuur een email13 uur geleden 

2252 minuten gelezen 
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Bangkok, 19 december 2022 – De Tourism 
Authority of Thailand (TAT) wil toeristen kennis 
laten maken met de nieuwe 'NFT BUAKAW 1 x 
Amazing Thailand Exclusive Collection' van 
digitale kunst NFT-items met de legendarische 
Muay Thai-vechter Buakaw Banchamek. 
De heer Nithee Seeprae, adjunct-gouverneur voor Digitalisering, 

Onderzoek en Ontwikkeling, zei: “Deze opwindende nieuwe 

verzameling van unieke Thaise NFT's is een ander onderdeel van 

Thailand's drang om nieuwe technologieën te gebruiken en een nieuw 

'toeristisch ecosysteem' te creëren voor een duurzamere industrie. Er 

wordt aangenomen dat de NFT's toeristen met een hoge koopkracht 

zullen aanspreken en tegelijkertijd het 'reizen om te verdienen'-concept 

voor toeristen naar Thailand zullen pushen.' 

De introductie van de 'NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand Exclusive Collection' volgt op 

het initiatief 'Amazing Thailand NFT's' waarbij toeristen NFT's konden verzamelen bij vijf 

grote toeristische attracties – China Town, Wat Arun, Giant Swing en Siam Square 

allemaal in Bangkok – en de oude stad in Samut Prakan. 

Het nieuwste initiatief, NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand Exclusive Collection, 

combineert de immer populaire toeristische aantrekkingskracht van Thailand met het 

erfgoed en de cultuur van Muay Thai. Het is gebaseerd op de BUAKAW 1 NFT-collectie 

van 2.000 generatieve digitale kunstwerken rond Muay Thai-vechter Buakaw, gemaakt en 

gelanceerd in mei 2022 door Buakaw's Banchamek Gym, SIX Network (Thailand) - een 

toonaangevend groepsbedrijf van blockchain- en intermediaire financiële platforms, en 

Martech groepsmaatschappij YDM (Thailand). 

De NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand Exclusive Collection, die begin 2023 wordt 

gelanceerd, bevat Muay Thai-vechter Buakaw op een achtergrond die - dankzij een 

'reisvloeistof'-functie - kan worden gewijzigd om toeristische attracties uit 10 provincies 

in heel Thailand te tonen, zoals Chiang Mai, Chiang Rai, Sukhothai, Ranong en 

Chanthaburi. 

Er is ook een 'symmetrische vloeistof'-functie die andere transformatie en decoratie van 

de NFT mogelijk maakt. 



De NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand Exclusive Collection biedt kortingen op 

accommodatie in meer dan 50 hotels en resorts in heel Thailand, die in heel 2023 kunnen 

worden gebruikt. 

Er komt ook een 'Friends Get Friends To Travel'-functie via de Buakaw Banchamek 

Facebook-pagina, waarin NFT-houders hun vrienden kunnen uitnodigen om deel te 

nemen aan de activiteit en reisvoordelen te winnen. 

Ga voor meer informatie over de NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand Exclusive Collection 

naar www.buakaw.club/en , https://discord.com/invite/ASqMhXS8u7 of de Facebook-

pagina van Buakaw Banchamek. 

De BUAKAW 1 NFT-collectie is te zien op https://opensea.io/collection/buakaw1 . 
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