NEXT-GENERATION DIGITAAL
DISTRIBUTIEPLATFORM
De opkomst van blockchain-technologie heeft het mogelijk

gemaakt een next-generation digitaal distributieplatform te

creëren. In tegenstelling tot Steam zijn we van plan om een
sterk accent te leggen op F2P-browser, client
MMO-spellen en cryptogames.

The Abyss biedt een baanbrekend motivatiesysteem en

multilevel verwijzingssysteem, waarmee gamers kunnen
verdienen aan spel- en sociale activiteiten, en ook aan
betalingen van andere gamers. Door zich aan te

sluiten bij The Abyss, zullen ontwikkelaars hun

marketingkosten verlagen en zelfs te verdienen

met hun doorverwijzers die al zijn weggegaan
naar een ander spel op het platform.

BELANGRIJKE KENMERKEN VAN HET PROJECT:
*Motivatieprogramma's voor spelers;

*Multilevel verwijzingsprogramma's voor
zowel spelers als ontwikkelaars;

*Dubbele valuta - transacties
in ABYSS-tokens en ﬁat geld;
*Intern CPA Netwerk;

*Verkoop van in-game items;
*Syndicaten (Masternodes).

MOTIVATIE EN MULTILEVEL
REFERRAL PROGRAMMA`S

TECHNISCHE KENMERKEN
VAN HET PROJECT

Spelers en ontwikkelaars verdienen van alle
betalingen binnen hun verwijzingsnetwerk;

Veiling, Syndicaten, Intern CPA-netwerk,
Motivational & Multilevel Referral-programma's
steunen alleen op ABYSS tokens;

1/3 van de netto-inkomsten van het platform uit
gebruikersbetalingen wordt verdeeld over
verwijzingsprogramma' s. Verwijzingsprogramma
voor spelers en ontwikkelaars bestaat uit 5 niveaus;

Speler wordt een doorverwijzing voor de
ontwikkelaar wiens project na registratie op het
platform zijn eerste project was. Vanaf dat moment
ontvangt de ontwikkelaar een aandeel van alle
betalingen die de gebruiker doet in een ander spel op
het platform (samen met zijn verwijzingsketen);

ABYSS tokens zullen een intern prioriteitsmechanisme zijn voor de interactie op het platform
(protocol ERC20 over de Ethereum blockchain);

ABYSS tokens worden automatisch overmaakt
naar de persoonlijke Ethereum-wallet, ook

Het digitale distributieplatform Abyss zal
beschikbaar zijn op Desktop (Windows, MacOS,
Linux), Mobile (iOS, Android) en Web.

Spelers kunnen verdienen met spel en sociale
activiteiten (resultaten, content generatie, intern
CPA Netwerk, etc.).

ECONOMIE VAN HET DIGITALE DISTRIBUTIE PLATFORM
Tijdens de komende Token Sale zal een beperkt aantal tokens worden uitgegeven.
Bij het betalen van spelaankopen met ABYSS tokens krijgen gebruikers een korting
op kosten van het platform.
Tokens verbranden: 1/3 van de commissie van het platform van het interne CPA
Netwerk en de veilingtransacties zullen worden verbrand via Smart Contract.

The Abyss is een omvattend ecosysteem met talrijke
diensten waar spelers en ontwikkelaars om
hebben gevraagd.
Het statistische systeem van het platform voor
de ontwikkelaars biedt alle benodigde tools
voor het verzamelen en analyseren van gegevens.
Intern CPA-netwerk: in het kader van
The Abyss krijgen ontwikkelaars van
het digitale distributieplatform toegang
tot een universele reclameaccount om
het gerichte verkeer binnen te brengen.

The Abyss is een uniek project, dat een next generation digitaal distributieplatform vertegenwoordigt dat alle belangen en eisen van de ontwikkelaars, spelers en tokenhouders samenbrengt.
marketing@theabyss.com

www.theabyss.com

