PLATFORM
DISTRIBUSI DIGITAL
GENERASI-BERIKUTNYA
Munculnya teknologi blockchain telah memungkinkan penciptaan
platform distribusi digital generasi-berikutnya. Tidak seperti Steam,
kami berencana untuk membuat kesan yang kuat pada F2P browser
dan game MMO klien, serta cryptogames.
The Abyss menawarkan sistem motivasi dan referral bertingkat
yang inovatif, yang memungkinkan gamer untuk
menghasilkan uang dari game dan kegiatan sosial, dan juga
pembayaran pemain lainnya. Dengan bergabung di
The Abyss, biaya pemasaran pengembang akan
berkurang dan menghasilkan uang bahkan dari
referral gamer mereka yang sudah pindah
ke permainan lain pada platform.

FITUR UTAMA DARI PROYEK:
Program motivasi untuk pemain;
Program referral bertingkat untuk pemain dan pengembang;
Dua mata uang-transaksi di token ABYSS
dan uang fiat;
Jaringan CPA internal;
Lelang item dalam permainan;
Sindikat (Masternodes).

MOTIVASI DAN
PROGRAM REFERRAL
BERTINGKAT

FITUR-FITUR TEKNIS
PROYEK

1/3 dari pendapatan bersih platform dari pembayaran
pengguna didistribusikan ke program referral sebagai
berikut: Program referral untuk pemain dan pengembang
terdiri dari 5 level;

Pemain dan pengembang menghasilkan uang dari
semua pembayaran dalam jaringan referral mereka;

Pemain menjadi rujukan bagi pengembang, yang
proyeknya adalah yang pertama setelah pendaftaran pada
platform. Sejak saat itu dan seterusnya pengembang
menerima saham dari semua pembayaran yang dibuat
pengguna dalam setiap permainan lainnya pada platform
(bersama dengan rantai referralnya);

Token ABYSS adalah mekanisme berprioritas internal
untuk interaksi di platform (ERC20 standar di blockchain
Ethereum).

Lelang, Sindikat, Jaringan CPA Internal, dan Program
Motivasi & Referral Bertingkat mengandalkan hanya
token ABYSS;

Token ABYSS dicairkan dompet Ethereum
pribadi, dan juga secara otomatis;

Platform permainan kami akan tersedia untuk
Desktop (Windows, MacOS, Linux), Mobile (iOS dan
Android) dan Web.

Pemain dapat memperoleh bayaran dari kegiatan
permainan dan sosial (prestasi, pembuatan konten,
jaringan CPA internal, dll.).

EKONOMI DARI DISTRIBUSI
DIGITAL PLATFORM THE ABYSS
Selama Penjualan Token yang akan datang sejumlah terbatas Token akan dikeluarkan.
Ketika membayar atas pembelian game dengan token ABYSS, pengguna akan diberikan
diskon yang ditanggung platform.

Token terbakar: 1/3 komisi platform dari jaringan CPA internal dan transaksi lelang akan
terbakar melalui Smart Contract.

The Abyss adalah ekosistem yang komprehensif,
terdiri dari sejumlah layanan yang dituntut oleh pemain
dan pengembang.

Sistem Statistik platform untuk pengembang
akan menawarkan semua alat-alat yang diperlukan untuk
pengumpulan data dan analisis.

Jaringan CPA internal: dalam kerangka
platform distribusi digital The Abyss pengembang akan
mendapatkan akses ke akun iklan universal untuk membawa
lalu lintas yang ditargetkan.

The Abyss adalah sebuah proyek unik, yang mewakili distribusi digital platform generasi-berikutnya yang
menyatukan semua kepentingan dan kebutuhan pengembang, pemain, dan pemegang token.
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