MỘT NỀN TẢNG PHÂN
PHỐI ĐIỆN TỬ THẾ HỆ MỚI

Sự xuất hiện của công nghệ chuỗi khối đã cho phép tạo ra một nền tảng
phân phối điện tử thế hệ mới. Không như Steam, chúng tôi dự định đặt
trọng tâm vào trình duyệt web F2P và các game MMO máy trạm,
cũng như các game thuật toán.
The Abyss cung cấp một hệ thống giới thiệu đột phá đa cấp độ
và có tính thuyết phục, cho phép người chơi kiếm tiền từ các
hoạt động trong game, các hoạt động ngoài game và cả các
thanh toán từ người chơi khác. Bằng cách tham gia vào
The Abyss, các nhà phát triển sẽ giảm được các chi phí
tiếp thị của họ và thậm chí kiếm tiền từ những người
chơi họ giới thiệu mà bỏ sang các game khác trên
nền tảng.

CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA DỰ ÁN:
Các chương trình tạo động lực cho người chơi;
Các chương trình giới thiệu đa cấp độ cho cả người chơi và nhà phát triển
Hai loại tiền song song — giao dịch bằng các ABYSS token
và tiền địa phương;
Mạng Lưới CPA Nội Bộ;
Đấu giá các đồ vật trong game;
Các Liên Minh (Masternodes).

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU
ĐA CẤP ĐỘ VÀ ĐẦY THUYẾT PHỤC

CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
CỦA DỰ ÁN

1/3 doanh thu ròng của nền tảng từ thanh toán người
dùng được phân bổ cho các chương trình giới thiệu.
Chương trình giới thiệu cho người chơi và các nhà phát
triển bao gồm 5 cấp độ;

Các token ABYSS sẽ là một cơ chế nội bộ được ưu tiên
trong việc tương tác trên nền tảng
(giao thức ERC20 trên chuỗi khối Ethereum);

Các người chơi và nhà phát triển kiếm tiền từ tất cả các
thanh toán trong mạng lưới giới thiệu của họ;

Một người chơi trở thành một “người giới thiệu” của nhà
phát triển kể từ dự án đầu tiên của anh ta sau khi đăng ký
vào nền tảng. Từ thời điểm đó về sau, nhà phát triển sẽ
nhận một phần chia từ tất cả các thanh toán của người
dùng đó trong bất cứ game nào trên nền tảng
(cùng với chuỗi giới thiệu của anh ta);

Các buổi đấu giá, các Liên Minh, Mạng Lưới CPA Nội Bộ,
các chương trình Giới thiệu Đa cấp độ & Có tính thuyết
phục sẽ chỉ phụ thuộc vào các ABYSS token;

Các ABYSS token được tự động rút về ví
Ethereum cá nhân

Nền tảng phân phối điện tử Abyss sẽ có sẵn trên
Giao Diện Máy Tính (Windows, MacOS, Linux),
Di Động (iOS, Android) và trên Web.

Các người chơi có thể kiếm tiền từ các hoạt động trong
game hoặc hoạt động ngoài game (hoàn thành nhiệm
vụ, tạo nội dung, Mạng Lưới CPA Nội Bộ, v.v).

KHÍA CẠNH KINH TẾ CỦA NỀN TẢNG PHÂN
PHỐI ĐIỆN TỬ ABYSS
Trong đợt bán Token sắp tới, một lượng giới hạn các token sẽ được phát hành. Khi trả tiền mua
game bằng các ABYSS token, người dùng sẽ được thưởng một gói khuyến mãi từ nền tảng.
Hủy token: 1/3 tiền hoa hồng của nền tảng từ Mạng Lưới CPA Nội bộ và các giao dịch
đấu giá sẽ được hủy qua Hợp Đồng Thông Minh.

The Abyss là một hệ sinh thái toàn diện, bao gồm nhiều
các dịch vụ mà các người chơi và các nhà phát triển
đều có nhu cầu.
Hệ thống thống kê của nền tảng dành cho các nhà
phát triển sẽ cung cấp tất cả các công cụ cần
thiết cho việc thu thập và phân tích dữ liệu.
Mạng Lưới CPA Nội Bộ: trong khuôn khổ nền tảng
phân phối điện tử Abyss, các nhà phát triểnsẽ
có quyền truy cập một tài khoản quảng cáo toàn
cầu để đem lại lượng truy cập mong muốn.

The Abyss là một dự án độc nhất, đại diện cho một nền tảng phân phối điện tử thế hệ mới, giúp
tập hợp tất cả các mối quan tâm và các nhu cầu của nhà phát triển, người chơi và các chủ sở
hữu token.
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