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Introdução
Esta história é para aqueles que estão interessados em perceber o tipo da plataforma de distribuição digital que
estamos a desenvolver, mas sentem-se envergonhados ao ler os documentos oficiais escritos numa espécie de
"linguagem secreta". Esta também é uma história para aqueles que se confundem com as palavras "blockchain",
"tokens", "programas de referral e motivacionais", que são um pouco estranhas, desconhecidas e semelhantes a
um slogan. É verdade que as palavras mencionadas são frequentemente recebidas com desconfiança pelas
pessoas em comum. Esta é uma história em que falamos de coisas complexas em termos simples. Se você leu
o nosso Whitepaper, e a ideia da nossa plataforma de videojogos está completamente clara para você, então ler
desta história não faz sentido para si.
Neste momento, estamos a criar uma plataforma em que qualquer videojogo pode ser jogado, mas como
os videojogos MMO não recebem a devida atenção noutros serviços de distribuição digital, o nosso objetivo é
corrigir isso. Além disso, estamos a focar-nos em videojogos MMO porque os mesmos encaixam-se
perfeitamente nos principais recursos da nossa plataforma, e também porque Destiny.Games está envolvida no
segmento de jogos online há quase 10 anos. Nós amamos os videojogos online, sabemos como desenvolve-los,
traduzi-los e fornecer um serviço de assistência, como também na sua monetização e promoção.
Hoje em dia, o desenvolvimento rápido do segmento de criptojogos também pode ser previsto. Mesmo
assim, ninguém pode prever exatamente como será. Mas nós temos a certeza de que a nossa plataforma é ideal
para eles, sejam eles quais forem. Também iremos dar uma ênfase especial a esses videojogos.
A principal característica da plataforma de distribuição digital The Abyss é a disponibilidade de programas de
referral e motivacionais de multi-nível que permitem aos jogadores receber uma parte dos
pagamentos realizados pelos seus amigos convidados, bem como recompensa pela criação de conteúdo e
atividades sociais. A plataforma será perfeita para lançamento de novos projetos de videojogos. Oferecemos
aos desenvolvedores várias oportunidades de gestão de tráfego, além de inúmeros serviços internos, que
ajudarão na promoção dos seus jogos. A rentabilidade do tráfego atraído será incomensuravelmente maior
do que nunca. O jogador se tornará em referido para o desenvolvedor, cujo projeto foi o primeiro a ser jogado
após o registo na plataforma. A partir desse momento, o desenvolvedor recebe uma parte de todos os
pagamentos que este jogador efetuar em qualquer outro videojogo da plataforma (juntamente com os da cadeia
de referidos do jogador).
Estas características da plataforma ajudam a motivar os jogadores e os desenvolvedores a convidar mais
novos utilizadores o mais rápido possível. Acreditamos que isso contribuirá para uma rápida
popularização da plataforma no mundo dos videojogos. Vamos torná-la conveniente a todos, com
funcionalidades que não serão apenas competitivas, mas superiores às das plataformas de videojogos existentes
no mercado.
A equipa por detrás deste projeto gosta de videojogos e quase que vive neles. Temos a certeza do que
fazemos, porque representamos o público-alvo de The Abyss. Se você já tentou adicionar um novo amigo no
Steam através da pesquisa por alcunhas, então você entende a nossa dor, que serviu como incentivo para a
criação pelos próprios jogadores de uma plataforma confortável e fácil de usar para os jogadores.
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Mercado e a Indústria
O nosso Whitepaper fornece uma visão detalhada da indústria de videojogos em geral, e do segmento de
videojogos MMO, juntamente com as plataformas de videojogos mais populares em particular. Tudo isso está
confirmado com gráficos, cálculos e referências às fontes originais.
Aqui estão os pontos essenciais:
•

A indústria de videojogos está a crescer todos os anos;

•

O segmento de jogos MMO também demonstra um crescimento constante;

•

As plataformas de videojogos existentes são muito populares entre os jogadores e os desenvolvedores

Tudo isso deixa-nos ainda mais confiantes de que está a ser criada uma plataforma que também atenderá às
expectativas do mercado por muitos anos.

Popularização da plataforma
Porquê que esperamos atrair rapidamente um grande público de jogadores e desenvolvedores famosos de todo o
mundo? Porque nós temos uma resposta para a pergunta "porquê que isso deve ser feito?"
Abaixo, imaginamos conceder duas entrevistas - ao jogador e a um desenvolvedor.

Entrevista com um jogador
Estou satisfeito com outra plataforma. Tudo está a correr
bem. Por quê que eu deveria de juntar-me à The Abyss?

The Abyss tem todas as características que outras
plataformas podem oferecer. Mas com The Abyss também
podes beneficiar ao convidar amigos, realizar tarefas dos
desenvolvedores, recolher conquistas e também
participar noutros tipos de atividades em jogos ou sociais.
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Como vão os meus amigos ajudar-me a ganhar dinheiro?
Tu convidas amigos, eles convidam os seus amigos e
aqueles por sua vez convidam amigos para convidarem
os seus amigos - é tudo sua cadeia de referrals de cinco
níveis. Quando um dos referidos efetua pagamento em
qualquer jogo, tu recebes uma percentagem desse
pagamento.

E se eu estiver farto de jogar jogos? Ou eu não pago pelos
jogos?
Tu não precisas de jogar ou pagar pelos jogos. Se tu
estás farto, entra pelo menos de vez em quando na
plataforma para obter as percentagens dos pagamentos
da tua cadeia de referidos.

Como consigo verificar que estou a receber uma
percentagem dos pagamentosefetuados pelos meus
referidos?
Nós estamos a criar um sistema extremamente
transparente. Poucos concordarão com que seu o
nome fosse exibido ao lado dos seus pagamentos, mas
tu verás todas as percentagens que estás a receber. Se
tu quiseres, podes criar uma conta nova, adiciona-la aos
amigos, efetuar um pagamento e verificar a tua conta
principal - nela tu verás a percentagem recebida.

Quem é que me irá pagar essas percentagens?
Um terço do lucro líquido da plataforma é reservado para
programas de referrals. Consideramos essa, uma
contribuição correta, porque neste caso tu estás
interessado em jogar, principalmente na nossa plataforma.
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E que lucro é esse, pelas realizações e criação de conteúdo?
A quantia de pagamentos por cada realização é
proporcional à receita de um jogo específico e depende
do número total de realizações desse nível de raridade
recebido naquele dia em toda a plataforma. Artigos,
streams, revisões, guias, artes de fãs, etc. - tudo isso
também é recompensado

Nível de raridade?
Sim, quanto mais difícil for a realização, menos pessoas a
conseguirão atingir. Quantos menos forem a conseguir,
maior será o nível de raridade e o tamanho da
recompensa.

E quem é paga pelas realizações e a minha atividade
social?
Os pagamentos vêm do Reward Bank, que é formado com
os restos do orçamento das cadeias de referral
interrompidas e do fundo de reserva, fundado na fase de
angariação de fundos para o desenvolvimento da
plataforma.

Cadeias de referral interrompidas? WTF?
É lógico supor que nem todos os jogadores poderão criar
uma cadeia de referral de 5 níveis. Alguém terá apenas
um nível, alguém terá três. O restante do orçamento deles
não será perdido, mas será colocado no Reward Bank.
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Isto soa demasiado bem para ser verdade...
É o século 21 meu. Queres criar uma plataformade
distribuição digital competitiva?Então, irás obviamente
precisar de implementaruma nova abordagem aos
jogadores. Decidimos partilhar a nossa receita para que
tu gostasses da ideia e te juntasses a nós. Isto é tão
simples não é?

Porque estou a sorrir a toda a hora?
Todos os jogadores são sonhadores. Tu acreditas num
milagre. E nós iremos fazer o nosso melhor para te deixar
feliz.

E se alguém já convidou os meus amigos?
Então, eles serão já os referrals de alguém. Portanto,
quanto mais cedo the juntares a The Abyss, mais
oportunidadesterás para criar uma rede de referral que
abranja os teus amigos. No final de contas, cada um dos
teus amigos significa dezenas dos amigos delas, centenas
dos amigos deles. E por aí.

Fantástico! Onde me deverei registar?

O jogador imaginado está pronto para se registar. Isto
é um bom sinal. Para todos os jogadores na vida real:
você pode começar a criar as suas redes de referral
na fase de Venda de Tokens (DAICO).
Leia mais em: www.theabyss.com/pt/referralprogram
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Entrevista ao desenvolvedor

O meu jogo já se encontra na Steam. Oh yeah!
Porque me haveria de juntar à vossa plataforma?
Porque não exigimos uma colocação exclusiva.Também
te podes juntar a nós. Iremos oferecer-te as mesas
condições que as outras plataformas,enquanto
adicionalmente,receberás um sistema de referral para
os teus utilizadorese uma rede CPA interna para
exchanging de tráfego com outros desenvolvedores.Os
jogadores também que estejam extremamente
motivadosem jogar em The Abyss, colecionando todos
os objetivos no teu jogo, escrevendo guias, filmando
revisões e por aí. Isto é apenas uma parte dos benefícios.

O que é o sistema de referral?
Imagina convidar um novo jogador para a plataforma,
que escolhe o teu jogo como o seu primeiro. Agora
mesmo que ele se mude para outros jogos, tu irás
receber a partilha não só dos seus pagamentos,mas
também uma partilha dos pagamentosrealizados pelos
seus amigos convidados.E isto é permanente!Enquanto
se jogam vários jogos na plataforma,cada um dos teus
jogadores irá trazer-te um retorno maior do que
simplesmentejogar pessoalmenteo teu jogo.
Meu Deus do Céu!
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Ok, pronto. E o que é ao certo a Rede CPA interna?

Com certeza terás os jogadores já relutantes para
jogarem o teu jogo. Porque não fazer exchange ou
vendê-los a outro desenvolvedorque realmente precise
deles? Se estes são os jogadores da tua rede de referral,
então eles trarão-te uma partilha dos seus pagamentos
em outros jogos. Outro desenvolvedorirá vender ou
fazer exchange do tráfego que não necessita para ti.
Além disso, estamos-te a dizerque "Pára de competir - é
tempo de criar parcerias!".

;)
;)

Estou quase pronto, mas deverias continuar a convencer-me
Tanto os tokens ABYSS como o dinheiro fiduciário são
aceites em The ABYSS. Os projetos poderão correr
como versões alfa/beta. Iremos também fornecer um
montante exaustivo de informação dos projetos,
incluindo estatísticas, previsões, métricas, relatórios de
registos, parcerias, fluxos, ROI, KPI, LV e LTV. Como se
não bastasse poderás ser integrado no serviço de
apoio ao cliente de 3 níveis da plataforma.
Para detalhes, por favor visita: www.theabyss.com
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Começa o teu
caminho na
www.theabyss.com
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