



Saya rasa cukup baik di platform lain. Semuanya cocok
saya. Mengapa saya harus ikut The Abyss?
The Abyss memeliki semua fitur yang ditawarkan
platform lain. Tetapi selain itu, di The Abyss Anda dapat
memperoleh keuntungan dari mengundang teman,
memenuhi tugas para pengembang, mengumpulkan
pencapaian dan juga terlibat dalam berbagai permainan
dan kegiatan sosial.

Bagaimana teman-teman saya akan membantu saya
mendapatkan penghasilan?
Anda mengundang teman-teman Anda. Mereka
mengundang teman-teman mereka. Dan mereka, pada
gilirannya, mengundang teman-teman mereka, yang
juga mengundang teman-teman mereka untuk
mengundang teman-teman mereka — semua ini
merupakan rantai referral 5-tingkat Anda. Setelah salah
satu referral Anda membayar dalam game apa pun,
Anda menerima bagian dari pembayaran tersebut.

Bagaimana jika saya bosan bermain game? Dan
bagaimana jika saya tidak membayar dalam game?
Tidak perlu bermain atau membayar di game. Jika Anda
bosan bermain, Anda masih dapat menggunakan akun
Anda untuk mengumpulkan bagian dari pembayaran
rantai referral Anda.

Bagaimana saya dapat mencek bahwa saya menerima
bagian dari pembayaran referral saya?
Kami membuat sistem yang sangat transparan. Tidak
banyak orang akan setuju dengan nama mereka
ditampilkan di sebelah info pembayaran. Namun Anda
akan melihat semua persentase yang telah Anda terima.
Jika Anda mau, Anda dapat mendaftarkan akun lain,
menambahkannya ke teman-teman Anda, melakukan
pembayaran dan mencek akun utama Anda
sesudahnya — Anda akan melihat persentase yang
diterima.

Siapa yang membayar saya persentase ini?
Sepertiga dari laba bersih platform dialokasikan untuk
program referral. Kami menganggap kontribusi ini adil
karena membantu mempertahankan minat Anda untuk
bermain di platform kami.

Pencapaian dan pembuatan konten juga dihargai, bukan?
Tepat sekali. Jumlah pembayaran untuk setiap
pencapaian pribadi sebanding dengan pendapatan
game tertentu dan bergantung pada jumlah keseluruhan
pencapaian tingkat kelangkaan yang dilakukan pada hari
itu di seluruh platform. Artikel, aliran, ulasan, panduan,
karya seni, dll juga dihargai.

Tingkat kelangkaan?
Ya. Semakin sulit pencapaiannya, semakin sedikit orang
yang akan mendapatkannya. Semakin sedikit orang yang
mendapatkannya, semakin tinggi tingkat kelangkaan dan
jumlah hadiah untuk itu.

Siapa yang membayar pencapaian dan kegiatan sosial
saya?
Keduanya dibiayai dari Reward Bank yang dibentuk oleh
sisa anggaran dari rantai referral yang terputus dan
Reserve yang dijanjikan pada tahap penggalangan dana
dari pengembangan platform.

Rantai referral terputus? Apa-apaan ini?
Cukup logis untuk berasumsi bahwa tidak semua
pemain akan membuat rantai referral 5-tingkat.
Seseorang akan memiliki hanya satu level, yang lain akan
memiliki tiga level. Sisa anggaran yang dimaksudkan
untuk tingkat referral mereka yang tidak ada, tidak akan
hilang tetapi akan disetorkan ke Reward Bank.

Ini kedengarannya terlalu mengagumkan...
Ini abad ke-21. Anda ingin membuat platform distribusi
digital yang kompetitif? Jadi Anda pasti perlu
menerapkan pendekatan baru untuk pemain. Kami
memutuskan untuk membagikan penghasilan kami
sehingga Anda menyukai ide tersebut dan ikut kami.
Yang perlu Anda lakukan adalah mendaftar dan
mengundang teman-teman Anda. Ini sangat sederhana,
tidak?

Kenapa aku tersenyum sepanjang waktu?
Semua pemain adalah pemimpi. Kamu percaya pada
keajaiban. Dan kami akan melakukan yang terbaik untuk
membuat Anda merasa bahagia.

Dan bagaimana jika seseorang telah mengundang
teman-teman saya?
Jadi, mereka sudah menjadi referral seseorang. Oleh
karena itu, semakin awal kamu ikut The Abyss, semakin
banyak peluang kamu akan ada untuk membuat
jaringan referral yang terdiri dari teman-teman kamu.
Lagipula, setiap teman kamu berarti puluhan temantemannya dan ratusan teman-teman mereka. Dan
seterusnya.

Hebat! Saya ikut! Di mana saya harus daftar?)

Pemain yang dibayangkan sudah siap untuk mendaftar.
Ini tanda bagus. Untuk semua pemain riil: Anda dapat
mulai membuat jaringan referral Anda pada tahap
Token Sale.
Baca lanjut di: www.theabyss.com/id/referral-program

Game saya sudah ada di Steam. Iya! Mengapa saya harus
gabung dengan platform Anda?
Karena kami tidak memerlukan penempatan eksklusif.
Anda juga bisa ikut kami. Kami akan menawarkan Anda
kondisi yang sama seperti platform lainnya, sementara
selain itu, Anda akan menerima sistem referral atas
pengguna Anda dan CPA Network internal untuk
bertukar traffic dengan pengembang lain. Dan juga
para pemain yang sangat termotivasi untuk bermain di
The Abyss serta mengumpulkan semua pencapaian
dalam game Anda, menulis panduan, membuat ulasan
dan sebagainya. Ini hanyalah sebagian dari
manfaatnya.

Apa itu sistem referral?
Bayangkan Anda mengundang pemain baru ke
platform yang memilih game Anda sebagai yang
pertama. Sekarang bahkan jika dia beralih ke game lain,
Anda masih akan menerima bagian tidak hanya dari
pembayarannya, tetapi juga bagian pembayaran yang
dilakukan oleh teman-temannya yang diundang. Dan ini
abadi! Saat memainkan banyak game di platform,
setiap pemain Anda akan membawa Anda penghasilan
lebih tinggi dari pada hanya pembayaran pribadi dalam
game Anda.
Ya Tuhan!

Oke, baik. Dan apa itu CPA network internal?
Tentunya Anda akan memiliki pemain yang enggan
memainkan game Anda. Mengapa tidak
menukarkannya atau menjualnya ke pengembang lain
yang benar-benar membutuhkannya? Jika mereka
adalah pemain dari jaringan referral Anda, maka
mereka juga akan memberi Anda bagian dari
pembayaran mereka di game lain. Dan pengembang
lain akan menukar atau menjual traffic yang tidak
diinginkan olehnya kepada Anda. Jadi, kami berkata
kepada Anda: "Hentilah persaingan — saatnya untuk
menjadi mitra!".

)))
)))

Saya hampir siap, tetapi Anda harus terus meyakinkan
saya)
Baik token ABYSS maupun mata uang fiat dapat
diterima di The Abyss. Proyek dapat dijalankan sebagai
versi alfa / beta. Kami juga menyediakan informasi
proyek yang lengkap, termasuk statistik, perkiraan,
metrik, laporan tentang pendaftaran, mitra, arus
keluar, ROI, KPI, LV, dan LTV. Selain itu, Anda dapat
diintegrasikan ke dalam layanan dukungan pelanggan
3-tingkat platform ini.
Untuk detailnya, silakan kunjungi:
www.theabyss.com/id/
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