PLATAFORMA
DE DISTRIBUIÇÃO
DIGITAL DA PRÓXIMA GERAÇÃO
O aparecimento da tecnologia de blockchain permitiu a criação de uma
plataforma de distribuição digital da próxima geração. Ao contrário da
Steam, nós planeámos fazer uma forte ênfase em F2P de jogos MMO
de browser e Cliente, como também de criptojogos.
The Abyss oferece um sistema de referral motivacional e
multinível, que permite aos jogadores ganharem dinheiro
não só através do jogo e atividades sociais, como também a
partir dos pagamentos efetuados por outros jogadores.
Os desenvolvedores ao juntarem-se a The Abyss
conseguem reduzir os gastos de marketing e até
ganhar dinheiro com os jogadores de referral que
foram para outro jogo da plataforma.

AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO:
Programas motivacionais para os jogadores;
Programas de referral multinível para os jogadores e os desenvolvedores;
Moeda dupla — transações em tokens ABYSS e dinheiro fiduciário;
Rede CPA Interna;
Leilão de itens de jogos;
Sindicatos (Masternodes).

PROGRAMA MOTIVACIONAL E
DE REFERRAL MULTINÍVEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DO PROJETO

1/3 da receita líquida da plataforma dos pagamentos
efetuados pelos utilizadoresé distribuída no programa de
referral.
Programa de referral para os jogadores e desenvolvedores
dispõe de 5 níveis

Os tokens ABYSS são o mecanismo interno prioritário de
interação na plataforma (padrão ERC-20 no blockchain
de Ethereum).

Os jogadores e os desenvolvedores ganham de todos
os pagamentos efetuados dentro da sua rede de
referral;
O utilizador é considerado como o referral do
desenvolvedor cujo jogo foi o primeiro do jogador.
O desenvolvedor do jogo recebe sempre uma percentagem
adicional de todos os pagamentos efetuados pelo seu
referral em qualquer outro jogo da plataforma (juntamente
com a sua cadeia de referral);

Leilões, Sindicatos, Rede CPA Interna,
programas motivacionais e de Referral Multinível
realizados apenas em tokens ABYSS;

Os tokens ABYSS são retiráveis para o endereço
pessoal de Ethereum automaticamente

A nossa plataforma de jogos vai estar disponível
para Desktop (Windows, MacOS, Linux),
dispositivos móveis (iOS e Android) e na Web.

Os jogadores podem ganhar dinheiro através de
diferentes atividades na plataforma
(execução de tarefas, criação de conteúdo, rede CPA
interna, etc.).

ECONOMIA DA PLATAFORMA DE DISTRIBUIÇÃO
DIGITAL THE ABYSS
Durante a próxima Venda de Tokens uma quantidade limitada de tokens será lançada.
Ao efetuar o pagamento pelos jogos com tokens ABYSS, os utilizadores recebem um desconto
para despesas na plataforma.
Queima de tokens: 1/3 da comissão da plataforma da rede CPA interna e das transações
do leilão será queimada, através do Contrato Inteligente.

The Abyss é um ecossistema que abrange vários serviços
exigidos pelos jogadores e desenvolvedores.
O Sistema de estatísticas da plataforma vai fornecer
todas as ferramentas necessárias paraa recolha
de dados e análises aos desenvolvedores.
A Rede Interna de CPA: dentro do framework
da plataforma de distribuição digital The Abyss os
desenvolvedores vão ter acesso a uma conta
de publicidade universal para trazer tráfego alvo.

The Abyss é um projeto único, que representa uma plataforma de distribuição digital da próxima
geração que junta todos os interesses e necessidades dos desenvolvedores, jogadores e token holders.

marketing@theabyss.com

www.theabyss.com

