



Ik voel me prima op het andere platform. Alles bevalt me
prima. Waarom zou ik me moeten aansluiten bij The Abyss?
De The Abyss heeft alle functies die andere platformen ook
hebben. Maar daarnaast kunt u op de The Abyss vrienden
uitnodigen, taken van de ontwikkelars vervullen, successen
behalen, en ook betrokken zijn bij verschillende spel en
sociale activiteiten.

Hoe zullen mijn vrienden mij helpen om een inkomen te
vergaren?
Jij nodigt je vrienden uit. Zij nodigen hun vrienden uit. En
deze, op hun beurt, nodigen hun vrienden uit, die weer hun
vrienden uitnodigen – dit alles is je doorverwijzingsketting
met 5 niveaus. Wanneer een van je doorverwijzingen
betaalt in een spel, krijg je een deel van zijn betaling.

Wat als ik moe wordt van het spelen van games? En wat als
ik geen betalingen doe in games?
Het is niet nodig om te spelen en te betalen. Als je niet meer
wilt spelen kun je je account nog steeds gebruiken om je
deel van je referral ketting betalingen uit te laten betalen.

Hoe kan ik controleren of ik een aandeel ontvang uit mijn
doorverwijzingen?

We maken het systeem uiteindelijk transparant.Weinigen
zullen ermee instemmen dat hun naam naast de
betalingsinfo wordt weergegeven. U ziet echter alle
percentages die u hebt ontvangen. Als u wilt, kunt u een
ander account registreren, deze toevoegen aan uw
vrienden, een betaling doen en uw hoofdaccount achteraf
controleren - u ziet het ontvangen percentage.

Wie betaalt mij dit percentage?

Een derde van de nettowinst van het platform wordt
toegewezen aan verwijzingsprogramma's. We zien dit als
bijdrage, omdat het helpt om je interesse om te spelen op
ons platform in stand houdt.

De prestaties en het genereren van inhoud worden ook
beloond, toch?
Precies. Het bedrag van de uitbetalingen voor elke
persoonlijke prestatie is evenredig met de inkomsten van
het bepaalde spel en is afhankelijk van het totale aantal
prestaties van dat niveau van zeldzaamheid uitgevoerd op
die bepaalde dag in het hele platform. Ook artikelen,
streams, recensies, handleidingen, fan-art en dergelijke
worden beloond.

Zeldzaamheidsniveau?
Ja hoe moeilijker de prestatie is, hoe minder mensen hem
krijgen. Hoe minder je krijgt, hoe hoger het
zeldzaamheidsniveau en de grootte van de beloning die je
ervoor krijgt.

Wie betaalt voor mijn prestaties en mijn sociale activiteiten?
Beiden worden gefinancierd door de Reward Bank, deze
wordt gevormd door het overgebleven budget van de
onderbroken verwijzingsketens en het Reserve, die is
toegezegd in de fase van fondsenwerving van
platformontwikkeling.

Verwijzingsketens onderbroken? Wat zeg je?
Het is logisch om aan te nemen dat niet alle spelers een
verwijsketen van 5 niveaus zullen creëren. Iemand zal
slechts één niveau hebben, de anderen drie. De rest van
het budget dat bestemd is voor de nog niet bestaande
verwijzingsniveaus zal niet verloren gaan, maar worden
gestort naar de Reward Bank.

Dit klinkt te goed…
Het is de 21e eeuw, man. Wil je een concurrerend digitaal
distributieplatform creëren? Dan zul je zeker een nieuwe
benadering aan spelers moeten doorvoeren. We besloten
om onze inkomsten te delen, zodat je het idee leuk zou
vinden, en je bij ons zou komen. Het enige wat je hoeft te
doen is je vrienden registreren en uitnodigen. Dit is zo
eenvoudig, nietwaar?

Waarom lach ik de hele tijd?
Alle gamers zijn dromers. Je gelooft in een wonder. En we
zullen ons best doen om je blij te maken.

En wat als iemand mijn vrienden al heeft uitgenodigd?

Het zijn dus al iemands verwijzingen. Hoe eerder je dus bij
The Abyss komt, hoe meer mogelijkheden je hebt om een
verwijzingsnetwerk te creëren dat je vrienden omvat. Want
elk van je vrienden betekent tientallen van zijn vrienden,
honderden van hun vrienden, enzovoort.

Geweldig, je hebt me overtuigd! Waar kan ik me
registreren?

The ingebeelde gamer is klaar om zich te registreren. Dit is
een goed teken. Voor alle IRL gamers: je kunt beginnen
met het maken van je doorverwijzingsnetwerken tijdens de
Token Sale fase.
Voor details, bezoek: www.theabyss.com/nl/referralprogram

Mijn spel is al op Steam! Waarom zou ik me bij jullie
platform moeten aansluiten?
Omdat wij de exclusieve plaatsing niet nodig hebben kun je
je ook bij ons aansluiten. Wij bieden u dezelfde
voorwaarden als andere platfoms, terwijl je daarnaast een
verwijzingssysteem voor je gebruikers ontvangt en een
intern CPA Netwerk voor het uitwisselen van verkeer met
andere ontwikkelaars / En ook de spelers die zeer
gemotiveerd zijn in het spelen op The Abyss, zij
verzamelen alle prestaties in uw spel, het schrijven van
handleidingen, het schrijven van beoordelingen en ga zo
maar door. Dit is slechts een deel van de voordelen.

Wat is het doorverwijzingssysteem?

Stel je voor dat je een nieuwe speler uitnodigt op het
platform, die je spel als eerste kiest. Zelfs als hij
overschakelt naar andere games, zul je nog steeds een
deel van niet alleen zijn betalingen, maar ook het deel van
de betalingen die door zijn uitgenodigde vrienden
ontvangen. En dat is eeuwigdurend! Terwijl ze tal van
games op het platform, zal elk van uw spelers u een nog
hoger inkomen bezorgen dan gewoon zelf te spelen in uw
spel.

Allemachtig!

Ok, prima. En wat is het interne CPA netwerk eigenlijk?

Er zullen altijd spelers zijn die terughoudend zijn om je
spel te spelen. Waarom zouden we ze niet ruilen of
verkopen aan een andere ontwikkelaar die ze echt nodig
heeft? Als dit de spelers uit je verwijzingsnetwerk zijn, dan
brengen ze je ook een deel van hun betaling in andere
spellen mee. En een andere ontwikkelaar zal zijn
ongewenste verkeer uitwisselen of verkopen aan jou.
Daarom zeggen we tegen je: "Stop met concurreren - het
is tijd om partners te worden"!
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Ik ben er bijna, maar je moet doorgaan en me nog meer
overtuigen

Zowel ABYSS tokens als fiat valuta zijn acceptabel op The
Abyss. Projecten kunnen als alfa/bèta-versie worden
uitgevoerd. Wij verstrekken ook de volledige hoeveelheid
projectinformatie, met inbegrip van statistieken,
voorspellingen, statistieken, rapporten over registraties,
partners, uitgaven, ROI, KPI, LV en LTV. Bovendien kunt
u worden geïntegreerd in de 3-niveau klantenservice van
het platform.
Voor details, bezoek: www.theabyss.com
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