



Diğer platformda yeterince iyi hissediyorum. Her şey bana
uygun. Neden Abyss’ye kayıt olmalıyım ?

Abyss diğer platformların sunduğu tüm özelliklere sahiptir.
Ama bunun dışında, Abyss üzerinde arkadaşlarını davet
edebilir, geliştiricilerin görevlerini yapabilir, başarı toplar ve
aynı zamanda çeşitli oyun ve sosyal faaliyetlere dahil
edebilirsiniz.

Arkadaşlarım para kazanmama nasıl yardım edecekler?

Arkadaşlarını davet ediyorsun. Onlarda kendi arkadaşlarını
davet ediyorlar, sırayla arkadaşlarının da arkadaşları davet
eden arkadaşlarını davet ediyorlar - tüm bunlar sizin 5
seviyeli referans zinciriniz. Referanslarınızdan biri herhangi
bir oyunda ödeme yaptığında, bu ödemeden payınızı
alırsınız.

Ya oyun oynamaktan sıkılırsam? Ya oyunlarda para
ödemezsem?

Oyun oynamaya ve ödemeye gerek yok. Eğer oynamaktan
sıkıldıysanız, hala referans zincir ödemelerinden payınızı
almak için hesabınızı kullanabilirsiniz.

Referanslarımın ödemelerinden bir pay aldığımı nasıl
kontrol edebilirim?

Sistemi şeffaflaştırıyoruz. Birkaçı ödeme bilgileri yanında
görüntülenecek adını kabul edecektir. Ancak, aldığınız tüm
yüzdeyi göreceksiniz. İsterseniz, başka bir hesap
kaydedebilir, arkadaşlarınıza ekleyebilirsiniz, ödeme
yapabilir ve daha sonra ana hesabı kontrol edebilirsiniz alınan yüzdeyi göreceksiniz.

Bana bu yüzdeyi kim ödüyor?

Platformun net gelirinin üçte biri refernas programlarına
ayrılmıştır. Bu katkının adil olduğunu düşünüyoruz, çünkü
platformumuzda oynama ilginizi sürdürmeye yardımcı
oluyor.

Başarıları ve içerik oluşturma da ödüllendirilir, değil mi?

Kesinlikle. Her kişisel başarı için ödeme miktarı belirli bir
oyun geliri ile orantılı ve tüm platform boyunca belirli bir
günde gerçekleştirilen nadir başarıların toplam sayısına
bağlıdır. Makaleler, içerikler , yorumlar, rehberler, fan-sanat,
vb ayrıca ödüllendirilir.

Başarı, durumu seviyeli mi ?
Evet. Eser ne kadar zor olursa, o kadar az insan kazanır. Ne
kadar nadir alırsanız, o kadar zorluk seviyesi ve ödül miktarı
artar.

Eserleri ve sosyal faaliyetlerimi kim ödüyor?

Her iki ödül de, bütçenin kalan kesimi, zincir geliştirme
sürecinin fon sağlama aşamasında vaat edilen kesintili
referans zincirlerinden ve rezerv'in geri kalanı tarafından
oluşturulan Ödül Bank’ası tarafından finanse edilmektedir.

Interrupted referral chains? WTF?
It is quite logical to assume, that not all the players will
create a 5-level referral chain. Someone will have only one
level, the others will have three. The rest of the budget
meant for their unexisting referral levels will not be lost, but
will be deposited to the Reward Bank.

Kulağa çok hoş geliyor...

21.yüzyıldayız, adamım. Rekabetçi bir dijital dağıtım
platformu oluşturmak ister misin? O zaman, kesinlikle
oyunculara yeni bir yaklaşım uygulamak gerekir. Gelirimizi
paylaşmaya karar verdik, böylece fikri sevdin ve bize
katıldın. Tek yapman gereken kayıt olmak ve arkadaşlarını
davet etmek. Bu çok basit, değil mi?

Neden sürekli gülümsüyorum?
Tüm oyuncular hayalperesttir. Bir mucizeye inanıyorsun. Ve
seni mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız.

Ya birisi arkadaşlarımı davet ettiyse?

Bu yüzden, zaten birinin tavsiyesi vardır. Ne kadar erken
Abyss’ye katılırsan, arkadaşlarınızı içeren bir referans ağı
oluşturmak için o kadar daha fazla fırsat olacaktır. Ne de
olsa, her arkadaşınızın anlamı düzinelerce arkadaşıdır,
yüzlerce arkadaşıdır ve öyle devam eder.

Harika! Varım! Nereden kayıt olmalıyım?

Hayali oyuncu kayıt için hazır. Bu iyiye işaret. Tüm IRL
oyuncuları için: Token satış aşamasında yönlendirme
ağları oluşturmaya başlayabilirsiniz.
Daha fazla bilgi edinin www.theabyss.com/tr/referralprogram

Benim oyunum şimdiden Stream’de. Kahretsin! Neden senin
platformuna katılmalıyım?

Çünkü biz özel yerleştirme gerekmez. Sen de bize
katılabilirsin. Size diğer platformlarla aynı koşulları
sunarken, ek olarak kullanıcılarınız için bir referans sistemi
ve diğer geliştiricilerle trafik alışverişi için dahili bir CPA ağı
sunacağız. Ve ayrıca Abyss’de oyun oynamak için motive
olmuş kullanıcılar, başarıları toplama, kılavuzları yazma,
eleştiri çekim ve benzeri yorumlar vb. Bunlar sadece
faydaların bir parçası.

Referans sistemi nedir?

İlk olarak oyununu seçen kişinin platforma yeni bir oyuncu
davet ettiğini hayal edin. Şimdi o diğer oyunlara geçse bile,
hala onun ödemeleri haricinde, aynı zamanda onun davet
ettiği arkadaşları tarafından yapılan ödemelerden de bir
pay alacaksınız. Ve bu dönğü sonsuz! Platformda çok
sayıda oyun oynarken, oyuncularınızın her biri sadece
kendi oyununda ödeme yaptığından daha yüksek bir gelir
getirecektir.

Yüce Tanrım!

Tamam, iyi. Peki CPA ağı ne hakkında?

Kesinlikle oyununuzu oynama konusunda isteksiz olan
oyunculara sahip olacaksınız. Neden onları gerçekten
ihtiyaç duyan başka bir geliştiriciye satmıyoruz? Bu sizin
referans ağınızdaki oyuncular için, diğer oyunlarda yaptığı
ödemelerden size bir pay getirecektir. Başka bir geliştirici
de size istenmeyen trafiğini size satar. Böylece, size
“rekabeti bırakın" diyoruz. Artık ortak olma zamanı geldi.!”.
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Neredeyse hazırım ama devam et ve beni ikna etmelisin

Hem Abyss tokens hem de fiat para birimi, Abyss'de kabul
edilebilir. Projeler alfa / beta sürümleri olarak çalıştırılabilir.
Ayrıca, istatistikler, tahminler, ölçümler, kayıtlar, ortaklar,
çıkışlar, ROI, KPI, LV ve LTV raporları da dahil olmak
üzere projenin ayrıntılı bilgi miktarını da sağlamaktayız.
Ayrıca platformun 3 seviyeli müşteri destek servisine
entegre olabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için ziyaret edin: www.theabyss.com
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