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Ta historia jest stworzona dla tych, którzy są zainteresowani zrozumieniem, nad jaką platformą dystrybucji cyfrowej
pracujemy, ale czują się nieswojo czytając oficjalne dokumenty napisane w jakimś „tajnym języku”. To także historia dla
tych, którzy są zdezorientowani zwrotami „łańcuch blokowy”, „token”, „programy poleceń i motywacyjne”, brzmiącymi
jakoś dziwnie, nieznajomo i sloganowo. Prawdą jest, że te słowa są często postrzegane przez zwykłych ludzi z nieufnością.
Jest to historia, w której mówimy o rzeczach skomplikowanych, tak aby były one zrozumiałe dla laika. Jeśli przeczytałeś
nasz Whitepaper, a idea naszej platformy gier jest dla ciebie całkowicie jasna, to czytanie tej historii nie ma dla ciebie sensu.
Tworzymy obecnie platformę, na której można grać w dowolne gry, ale ponieważ gry MMO są pozbawione należytego
zainteresowania ze strony usług dystrybucji cyfrowej, zapełnimy tę lukę. Poza tym kładziemy duży nacisk na gry MMO,
ponieważ doskonale pasują one do kluczowych funkcji naszej platformy, a także dlatego, że Destiny.Games jest
zaangażowane w segment gier wideo online od prawie 10 lat. Uwielbiamy gry online, rozumiemy jak je rozwijać,
lokalizować i wspierać, zależy nam także na czynieniu ich dochodowymi I promowaniu ich.
Na dzień dzisiejszy można także przewidywać szybki rozwój segmentu gier kryptograficznych. Nikt jednak nie jest w stanie
dokładnie powiedzieć, jak będą one wyglądać. Jesteśmy jednak pewni, że nasza platforma jest dla nich idealna, niezależnie
od tego, czym właściwie będą. Na te gry również kładziemy szczególny nacisk.
Główną cechą platformy cyfrowej dystrybucji The Abyss jest dostępność programów motywacyjnych i wielostopniowych
programów poleceń, umożliwiających graczom otrzymywanie udziału w płatnościach zaproszonych znajomych, a także
nagród za generowanie treści i aktywność społeczną. Platforma będzie idealna do uruchamiania nowych projektów gier.
Oferujemy twórcom różne możliwości zarządzania ruchem, a także wiele wewnętrznych usług, które pomogą promować ich
gry. Rentowność przyciąganego ruchu będzie niewspółmiernie wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Gracz staje się
poleconym twórcy, którego projekt był jego pierwszym po rejestracji na platformie. Od tego momentu twórca otrzymuje
udział od wszystkich płatności dokonywanych przez tego gracza, w każdej innej grze na platformie (wraz z łańcuchem
poleceń gracza).
Te cechy platformy pomagają motywować zarówno graczy, jak i twórców do jak najszybszego zapraszania nowych
użytkowników. Wierzymy, że przyczyni się to do szybkiej popularyzacji platformy w środowisku gier. Sprawimy, że będzie
to wygodne dla każdego, dzięki funkcjonalnościom, które będą nie tylko konkurencyjne, ale także przewyższające istniejące
na rynku platformy gier.
Zespół stojący za tym projektem lubi gry i prawie nimi żyje. Jesteśmy pewni tego, co robimy, ponieważ sami reprezentujemy
grupę docelową The Abyss. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś dodać nowego przyjaciela do Steam poprzez wyszukiwanie
pseudonimów, rozumiesz nasz ból, który posłużył jako zachęta do stworzenia wygodnej, przyjaznej dla użytkownika
platformy dla graczy.
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Nasz Whitepaper zawiera szczegółowy przegląd branży gier wideo w ogóle, a segmentu gier MMO, wraz z popularnymi
platformami gier w szczególności. Wszystko to jest zobrazowane wykresami, obliczeniami i odniesieniami do oryginalnych
źródeł.
Poniżej wymieniono najważniejsze punkty, na które należy zwrócić uwagę:



Wszystko to daje nam jeszcze większą pewność, że tworzymy platformę, która przez wiele lat będzie spełniać oczekiwania
rynku.

Dlaczego w krótkim czasie spodziewamy się przyciągnąć dużą liczbę graczy i twórców z całego świata? Bo znamy
odpowiedź na pytanie „dlaczego tak ma być?”.
Poniżej wyobraziliśmy sobie udzielenie dwóch wywiadów – graczowi i twórcy.

Czuję się dobrze na innej platformie. Wszystko mi pasuje.
Dlaczego miałbym dołączyć do The Abyss?.

The Abyss posiada wszystkie funkcje, które mogą
zaoferować inne platformy. Poza tym w The Abyss możesz
czerpać korzyści zapraszając znajomych, wypełniając
zadania twórców, zbierając osiągnięcia, a także angażując
się w różne gry i zajęcia towarzyskie.
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W jaki sposób moi przyjaciele pomogą mi uzyskać dochód?

Ty zapraszasz znajomych. Oni zapraszają swoich
znajomych. A ci z kolei zapraszają swoich znajomych,
którzy również zapraszają swoich znajomych do
zaproszenia swoich znajomych - wszyscy oni tworzą twoją
5-stopniową sieć poleceń. Gdy jeden z poleconych
dokonuje zakupu w dowolnej grze, otrzymujesz udział od
tej płatności.

Co, jeśli mam już dość grania w gry? I co jeśli nie płacę w
grach?

Nie musisz grać i płacić. Jeśli jesteś zmęczony grą, możesz
nadal użyć swojego konta, aby odebrać swój udział z
płatności sieci poleceń.

Jak mogę sprawdzić, czy otrzymuję udział od płatności
moich poleconych?

Uczynimy system tak przejrzystym, jak to możliwe.
Niewielu zgodzi się na wyświetlenie ich imienia obok
informacji o płatnościach. Jednak zobaczysz wszystkie
prowizje, które otrzymałeś. Jeśli chcesz, możesz
zarejestrować inne konto, dodać je do znajomych, dokonać
płatności i sprawdzić swoje konto główne - zobaczysz
otrzymany procent.

Kto wypłaca mi ten procent?

Jedna trzecia dochodu netto platformy przeznaczona jest na
program poleceń. Uważamy, że ten udział jest uczciwy,
ponieważ pomaga utrzymać zainteresowanie grą na naszej
platformie.
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Zdobywanie osiągnięć i tworzenie treści również jest
nagradzane, prawda?
Dokładnie. Wysokość nagrody za każde osobiste
osiągnięcie jest proporcjonalna do dochodu danej gry i
zależy od ogólnej liczby osiągnięć tego poziomu rzadkości
zdobytych w danym dniu, na całej platformie. Nagradzane
są również artykuły, strumieniowanie, recenzje, poradniki,
fan-arty itp.

Poziom rzadkości?
Tak. Im trudniejsze do zdobycia jest osiągnięcie, tym mniej
ludzi je zdobędzie. Im mniej ludzi je posiada, tym wyższy
poziom rzadkości i tym większa nagroda za jego zdobycie.

Kto płaci za osiągnięcia i moją działalność
społecznościową?
Obie są finansowane przez bank nagród, utworzony z
części budżetu pozostałej z przerwanych łańcuchów
poleceń oraz z rezerwy, utworzonej na etapie pozyskiwania
funduszy na rozwój platformy.

Przerwane sieci poleceń? Co takiego?
Logiczne jest założenie, że nie wszyscy gracze stworzą
pięciostopniowy łańcuch poleceń. Ktoś będzie miał tylko
jeden poziom, inni będą mieli trzy. Pozostała część budżetu
przeznaczona na nieistniejące poziomy poleceń nie
zostanie utracona, ale zostanie przekazana do banku
nagród.
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To brzmi zbyt pięknie…

To jest XXI wiek, człowieku. Chcesz stworzyć
konkurencyjną platformę dystrybucji cyfrowej? Wtedy na
pewno będziesz musiał wdrożyć nowe podejście do
graczy. Postanowiliśmy podzielić się naszymi
przychodami, aby spodobał ci się pomysł, i abyś do nas
dołączył. Wystarczy, że się zarejestrujesz i zaprosisz
znajomych. To jest takie proste, czyż nie?

Dlaczego cały czas się uśmiecham?

Wszyscy gracze są marzycielami. Wierzysz w cuda. I
dołożymy wszelkich starań, abyś czuł się szczęśliwy.

A co jeśli ktoś już zaprosił moich znajomych?

Wtedy są oni już czyimiś poleconymi. Dlatego im wcześniej
dołączysz do The Abyss, tym więcej będziesz miał
możliwości do stworzenia sieci poleceń składającej się z
twoich znajomych. Każdy z twoich znajomych oznacza
przecież dziesiątki jego znajomych, setki ich znajomych. I
tak dalej.

Świetnie! Jestem z wami! Gdzie mogę się zarejestrować? )

Wyobrażony gracz jest gotowy do rejestracji. To dobry
znak. Do wszystkich graczy: możecie zacząć tworzyć swoje
sieci poleceń już na etapie sprzedaży tokenów.
Więcej na stronie: www.theabyss.com/pl/referral-program
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Moja gra jest już na Steam. Dlaczego miałbym dołączyć do
waszej platformy?

Ponieważ nie wymagamy ekskluzywnego umieszczenia. I
tak możesz się do nas przyłączyć. Zaoferujemy ci takie
same warunki jak innych platformach, a dodatkowo
otrzymasz program poleceń dla swoich użytkowników oraz
wewnętrzną sieć CPA, do wymiany ruchu z innymi
twórcami. A także graczy, którzy są niezwykle
zmotywowani do grania na The Abyss, zbierania
wszystkich osiągnięć w twojej grze, pisania poradników,
recenzji i tak dalej. A to tylko część korzyści.

Czym jest program poleceń?

Wyobraź sobie, że zapraszasz na platformę nowego
gracza, który wybierze twoją grę jako pierwszą. Teraz,
nawet jeśli przełączy się na inne gry, nadal będziesz
otrzymywać prowizję nie tylko od jego płatności, ale także
udział pod płatności dokonanych przez zaproszonych
przez niego znajomych. I to na zawsze! Grając w wiele
gier na platformie, każdy z graczy przyniesie ci jeszcze
wyższe dochody niż gdyby po prostu sam płacił w twojej
grze.

Wielkie Nieba!
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W porządku. A na czym polega wewnętrzna sieć CPA?

Na pewno będziesz miał graczy, którzy już niechętnie
grają w twoją grę. Dlaczego nie wymienić lub nie sprzedać
ich innemu twórcy, który naprawdę ich potrzebuje? Jeśli
są to gracze z twojej sieci poleceń, to przyniosą ci również
prowizję od swoich płatnościach w innych grach. Inny
twórca wymieni się z tobą lub sprzeda niechciany ruch.
Mówimy więc: „Przestańcie konkurować - czas stać się
partnerami!”.
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)))

Jestem prawie gotowy, ale powinieneś kontynuować i mnie
przekonać )

Zarówno tokeny ABYSS, jak i waluty fiducjarne są
akceptowalne w The Abyss. Projekty mogą być
uruchamiane w wersjach alfa / beta. Dostarczamy również
wyczerpujących informacji o projekcie, w tym statystyki,
prognozy, metryki, raporty o rejestracjach, partnerach,
odpływach, ROI, KPI, LV i LTV. Co więcej, możesz zostać
zintegrowany z 3-poziomowym serwisem obsługi klienta
platformy.
Więcej szczegółów znajdziesz na: www.theabyss.com
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www.theabyss.com
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