Visão Geral do Projeto Gaimin.io
O projeto Gaimin.io conecta a maior oferta mundial de poder de processamento
de GPU, que pertence aos 1,3 bilhões de PCs para jogos na comunidade global de
jogos, com a crescente demanda mundial por poder de processamento em massa.

1) Introdução:
Gaimin.io conseguiu identificar uma solução inovadora
para um dos maiores requisitos globais de recursos em
crescimento no mercado atualmente, o requisito atual é
enorme e cresce exponencialmente ano após ano, sem
solução real para provisão atualmente disponível. O
Gaimin.io não apenas identificou o problema, o requisito
e a demanda, mas também conseguiu formular uma
solução lucrativa para o problema em andamento.

2) Oportunidade:
É um fato bem conhecido que o mundo se tornou cada vez
mais dependente do ambiente digital e, como todos os
ambientes, sua própria sobrevivência e estabilidade
financeira se baseiam no fornecimento dos recursos
necessários. Assim como eletricidade, petróleo, gás, água
e capital são recursos vitais finitos no mundo real, o poder
de processamento do computador é o recurso finito
necessário do mundo digital.

3) Mercados:
No mundo digital, o recurso essencial e necessário em
questão é o poder de processamento de computadores
econômico, eficiente, confiável e distribuído
globalmente. Simplificando, o mundo tem uma enorme
demanda por poder de processamento, quase tudo em
nossas vidas modernas agora exige alguma forma de
operação de processamento. A demanda atual do
mercado está se mostrando não entregue, inviável e
financeiramente insustentável para suprir com seu
formato atual.

Visão:
Poder de processamento de dados = Mercadoria de alto
valor
"Para criar o supercomputador descentralizado mais
poderoso do mundo, aproveitando os recursos de
computador inativos da comunidade global de jogos".

4) Solução:
Em vez de gastar bilhões de dólares na construção de
fazendas de recursos dedicados, o Gaimin.io está
acessando a comunidade mundial de jogos e utilizando e
recompensando esta rede global de recursos inexplorados
e distribuídos globalmente de 1,3 bilhão de provedores
de energia de processamento, conectados por conexões
de Internet de alta velocidade, que podem ser
agregados, consolidados e utilizados para satisfazer
qualquer uma das inúmeras necessidades atuais e futuras
lucrativas de poder de processamento.

5) Resumo:
O Gaimin.io oferece uma solução simples, eficaz e
eficiente para o problema global de poder insuficiente de
processamento do computador, resolvendo
simultaneamente o maior problema para mais de 1,3
bilhão de jogadores... o de como autofinanciar sua
experiência de jogo.

6) Financiamento:
O Gaimin.io está buscando investimentos e fornece um
White Paper, um deck pitch, estimativas de ROI e
informações financeiras detalhadas. Para obter mais
informações sobre o projeto Gaimin.io ou a venda de
token GMRX, visite: https://gaimin.io e faça parte do
grupo oficial do Telegram Gaimin.io
https://t.me/officialgaimin

7) Contato e Redes Sociais:
Você pode entrar em contato com Gaimin.io ou seguirnos nas mídias sociais aqui: https://gaimin.io/contactus/

Missão:
Monetização autonômica passiva para jogadores
"Tornar-se o" Uber "do poder de processamento - monetizar
passivamente os recursos de computador de alta potência de
um jogador quando não estiverem em uso e recompensá-lo
com o poder de compra para financiar sua experiência de
jogo."
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