NASTĘPNA GENERACJA
PLATFORMY CYFROWYCH
DYSTRYBUCJI
Pojawienie się technologii blockchain umożliwiło stworzenie
platformy cyfrowej nowej generacji.
W przeciwieństwie do Steama, zamierzamy mocno
zaakcentować przeglądarkę F2P i gry MMO klienta, a
także gry kryptograﬁczne.

The Abyss oferuje przełomowy, motywacyjny i
wielopoziomowy system poleceń, pozwalający
graczom zarabiać na grze i działaniach
społecznych oraz na innych płatnościach graczy.
Dołączając do The Abyss, deweloperzy
zmniejszą swoje wydatki marketingowe i
zaczną zarabiać nawet od graczy
polecających, którzy już przeszli do
innych gier na platformie.

KLUCZOWE CECHY PROJEKTU:
* Programy motywacyjne dla graczy;

* Wielopoziomowe programy poleceń
dla graczy i programistów;

* Podwójna waluta - transakcje na tokenach
ABYSS i pieniądzach ﬁducjarnych;
* Wewnętrzna sieć CPA;

* Aukcja przedmiotów w grze;
* Syndykaty (Masternody).

MOTYWACYJNY I WIELOPOZIOMOWY
PROGRAM REFERENCYJNY

1/3 przychodu netto platformy z płatności
użytkownika jest przekazywana do programów
referencyjnych. Program referencyjny dla graczy i
programistów obejmuje 5 poziomów;
Gracze i programiści zarabiają na wszystkich
płatnościach w swojej sieci referencyjnej;

Gracz staje się “polecanym” dla programisty,
którego projekt był pierwszym po rejestracji na
platformie. Od tego momentu programista otrzymuje
udział we wszystkich płatnościach dokonywanych
przez użytkownika w dowolnej innej grze na
platformie (wraz z łańcuchem polecania);
Gracze mogą zarabiać na grach i aktywnościach
społecznościowych (osiągnięcia, generowanie
treści, wewnętrzna sieć CPA itp.).

CECHY TECHNICZNE PROJEKTU
Żetony ABYSS będą priorytetowym wewnętrznym
mechanizmem interakcji na platformie (protokół
ERC20 na bloku Ethereum blockchain);
Aukcje, syndykaty, wewnętrzna sieć CPA, programy
motywacyjne i wielopoziomowe programy
referencyjne opierają się wyłącznie na tokenach
ABYSS;
Żetony ABYSS są również automatycznie
wypłacane do osobistego portfela Ethereum

Cyfrowa platforma dystrybucyjna Abyss będzie
dostępna na komputerach stacjonarnych
(Windows, MacOS, Linux), Mobile (iOS, Android)
i Web.

EKONOMIA PLATFORMY DYSTRYBUCJI CYFROWYCH ABYSS
Podczas nadchodzącej sprzedaży tokenów wydana zostanie ograniczona ilość
żetonów. Płacąc za zakupy w grach za pomocą tokenów ABYSS, użytkownicy
otrzymają zniżkę.

Niszczenie tokenów: 1/3 prowizji platformy z wewnętrznej sieci CPA i transakcje
aukcyjne zostaną zniszczone w drodze inteligentnego kontraktu.

The Abyss to kompleksowy ekosystem, obejmujący liczne
usługi wymagane przez graczy i programistów
System statystyk platformy dla programistów
zapewni wszystkie niezbędne narzędzia do
gromadzenia i analizy danych.

Wewnętrzna sieć CPA: w ramach platformy
dystrybucji cyfrowej The Abyss, deweloperzy
otrzymają dostęp do uniwersalnego konta
reklamowego w celu dostosowania
docelowego ruchu.

The Abyss to wyjątkowy projekt, reprezentujący nową generację platformy cyfrowej dystrybucji,
która łączy wszystkie zainteresowania i wymagania twórców, graczy i posiadaczy tokenów.
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