YENİ NESİL DİJİTAL
DAĞITIM PLATFORMU

Blok zincir teknolojisinin ortaya çıkışı, yeni nesil bir dijital dağıtım
platformunun oluşturulmasını sağladı. Steam`in aksine, cryptogames
kadar F2P tarayıcı ve istemci MMO oyunları üzerinde güçlü bir vurgu
yapmayı planlıyoruz.
Abyss, oyunculara oyun içi ve sosyal aktivitelerden ve diğer
oyuncuların ödemelerinden de kazanmalarını sağlayan, çığır
açıcı bir motivasyonel ve çok seviyeli yönlendirme sistemi
sunmaktadır. The Abyss`e katılan geliştiriciler, pazarlama
harcamalarını azaltacak ve daha önce platformda
başka bir oyundan ayrılan referanslı oyunculardan
bile kazanacaklardır.

PROJENİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ:
Oyuncular için motivasyon programları;
Oyuncular ve geliştiriciler için çok düzeyli yönlendirme programları;
İkili para birimi – ABYSS Tokenları ve Fiat para ödemeleri;
Dahili CPA (Türkiyede EBM diye bilinir.) Ağı;
Oyun içi eşyanın açık artırması;
Sendikalar (Masternodlar).

MOTİVASYONAL VE ÇOK AŞAMALI
REFERANS PROGRAMI

PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Platformun kullanıcı ödemelerinden elde edilen net
gelirinin 1 / 3`ü sevk programlarına dağıtılıyor.
Oyuncular ve geliştiriciler için sevk programı 5 seviyeden
oluşur;

ABYSS tokenlari, platform üzerinde etkileşim için
öncelikli bir iç mekanizmadır (Ethereum
blok zincirindeki protokol ERC20);

Oyuncular ve geliştiriciler, yönlendirme ağı içindeki
tüm ödemelerden kazanır;

Oyuncu, projesi platforma kayıt olduktan sonra ilk defa olan
geliştiricinin referansı olmuştur.
Geliştirici, o andan itibaren, kullanıcı tarafından
platformdaki diğer oyunlarda yaptığı tüm
ödemelerden (sevk zinciri ile birlikte) bir pay alır;

Açık artırma, Sendikalar, İç EBM Ağı, Motive Edici ve Çok
Seviyeli Yönlendirme programları
sadece ABYSS tokenlarine dayanır;

ABYSS tokenlari kişisel Ethereum cüzdanına
otomatik olarak çekilir
Abyss dijital dağıtım platformu, Masaüstü
(Windows, MacOS, Linux), Mobil (iOS, Android) ve
Web`de kullanıma sunulacak.

Oyuncular oyun ve sosyal aktivitelerden
(kazançlar, içerik üretimi, dahili EBM Ağı, vb.)
Kazanabilirler.

ABYSS DİJİTAL DAĞITIM
PLATFORMUNUN EKONOMİSİ
Önümüzdeki Token Satışı sırasında sınırlı sayıda token düzenlenecek. ABYSS tokenlarıyla
yapılan oyun satın alımlarında ödeme yaparken kullanıcılara platformda indirim uygulanır.
Token Yakımı: Platform CPA Ağı kapsamındaki komisyonun 1 / 3`ü yakılacak ve açık
artırma işlemleri Akıllı Sözleşme (smart contract) ile yakılacak.

Abyss, oyuncular ve geliştiriciler tarafından talep edilen
sayısız hizmetleri kapsayan kapsamlı bir ekosistemdir
Platform geliştiricileri için istatistik sistemi,
veri toplama ve analiz için tüm gerekli araçları
sağlayacaktır.
İç CPA (EBM) Ağı: The Abyss dijital dağıtım platformu
geliştiricileri çerçevesinde, geliştiriciler
hedeflenen trafiği içe aktarmak için evrensel
bir reklam hesabına erişecektir.

Abyss, geliştiricilerin, oyuncuların ve token sahiplerinin tüm çıkar ve taleplerini bir araya
getiren yeni nesil dijital dağıtım platformunu temsil eden benzersiz bir projedir.
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