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ABSTRAK
“Dunia Kehabisan
Kapasitas Komputasi”
Pada tanggal 23 Januari 2018, CEO Microsoft Satya Nadella,
berbicara di World Economic Forum di Davos, menyatakan bahwa
“dunia kehabisan daya komputasi.”
●

AI, CGI & pemodelan dan rendering 3D, AR / VR,
pencetakan 3D, IoT, simulasi komputasi ilmiah, transkode
video, big data mining, pengeditan video, pemrosesan
gambar, holografik, hosting & menjalankan PaaS, IaaS,
penyewaan “superkomputer”.

●

Pemecahan masalah matematika yang kompleks seperti
mengkonfirmasi & memvalidasi transaksi blockchain.

Kesimpulan : “Kekuatan pemrosesan komputer diatur untuk
menjadi komoditas yang bernilai sangat tinggi”

MASALAH, SOLUSI, PELUANG

Masalah

Solusi

Peluang

“Dunia Membutuhkan Lebih
Banyak Daya Pemrosesan”

Komunitas Permainan Global
Melambangkan Lebih dari $ 200
Miliar Kapasitas Pemrosesan
Data GPU, Terutama yang Tidak
Aktif

Ground Floor Investment In a
Solution to the Massive Global
Problem Of Insuﬃcient Data
Processing Power.

Pemain akan diberikan reward
dengan menghubungkan GPU
mereka ke "jaringan suplay
daya prosesor" kami dengan
token crypto yang dapat
mereka gunakan untuk
berbelanja permainan mereka.

Gaimin.io menawarkan solusi
sederhana, efektif dan efisien untuk
masalah global dari daya
pemrosesan komputer yang tidak
memadai, dengan secara
bersamaan memecahkan masalah
terbesar bagi lebih dari 1,3 miliar
pemain.

Permintaan untuk daya komputasi
tumbuh lebih cepat daripada
kemajuan kinerja prosesor.
Teknologi baru mempercepat
konsumsi daya Teknologi Informasi
global. Pusat data tidak dapat
mengikuti. GPU, prosesor grafis
yang sangat cepat dapat
memberikan solusi.

MAKSUD DAN TUJUAN
Kekuatan Pemrosesan Komputer = Komoditas Yang
Berniai Tinggi

Visi
Untuk menciptakan superkomputer yang paling kuat dan terdesentralisasi di dunia dengan memanfaatkan $ 200 miliar+ sumber daya komputer aktif dari komunitas
game global.

Misi
Untuk menjadi kekuatan pemrosesan "Uber" - secara pasif memonetisasi
sumber daya komputer gamer yang bertenaga tinggi saat tidak
digunakan dan memberikan mereka daya beli untuk mendanai
pengalaman bermain game mereka.

PENGETAHUAN TARGET PASAR
GAIMIN: Peluang yang unik untuk
mendapat untung dari industri senilai $
138 miliar - dan terus berkembang!
●

Permainan adalah pasar hiburan terbesar di planet
ini. Hampir sepertiga populasi dunia adalah
“gamer”.

●

"Konsumen menghabiskan lebih banyak dari
sebelumnya
untuk
bermain
game
karena
berkembang dengan cepat menjadi hiburan
terkemuka dunia. "Sumber: Statistik gamer Newzoo.

●

“Esports ”(pro-gaming) diprediksi akan menjadi
olahraga hiburan nomor 1 di masa depan; saat ini
memiliki tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 33%.

●

Diperkirakan sekitar 1,3 miliar PC gaming secara
global saat ini, dan berkembang pesat! Merupakan
sumber pemrosesan GPU bernilai $200 milyar
yang sepenuhnya mapan, mandiri, berkembang
sendiri, dibiayai sendiri, saling berhubungan,
dengan Internet berkecepatan tinggi yang sangat
cepat.

Pendapatan Gaming Global

As of 2019, including PC,
console, tablet,smartphone.
Source: Newzoo

PROPOSISI NILAI
Mengapa Seorang Pemain Menggunakan Platform
Kami?
Kami memiliki apa yang diinginkan setiap pemain... Sebagai jawaban
bagaimana mereka dapat membayar hobi mereka, tanpa melakukan apa
pun!
●

●

●

Permainan adalah gairah yang mahal
($2.000+ untuk PC gaming, hingga $350
untuk headset, aksesori, dll).
Setiap gamer menginginkan tingkat yang
lebih baik (= peningkatan tanpa akhir).
Unduh, instal, beri tahu teman Anda dan
lupakan. Platform berjalan setiap kali
gamer berada /afk (away from keyboard).

●

Proposisi nilai kami sederhana :
“Hubungkan ke jaringan kami dan kami
akan membantu Anda membayar untuk
permainan Anda"

-

Reward pasif dalam brntuk token GMRX
Dapat digunakan di pasar aset digital
kami
Permainan,
peningkatan,
pembelian
dalam permainan, dan cara untuk
membayar total pengalaman bermain
mereka.

TEKNOLOGI MACHINE
LEARNING AI
Platform Gaimin : “Tahap 1”
Pertambangan Blockchain : Aplikasi desktop yang didukung AI (machine
learning), yang memungkinkan pemain secara pasif mendedikasikan daya
komputasi yang tidak terpakai dari GPU mereka untuk mengkonfirmasi dan
memvalidasi transaksi pada blockchain (pertambangan blockchain). Platform
ini menangani semua aspek dari pengaturan pertambangan, optimalisasi, dan
semua pengambilan keputusan dan manajemen yang sedang berlangsung
untuk pendapatan maksimum.

Pengujian alfa, simulasi mendapat data di dunia nyata :
●

Simulasi penghasilan, berdasarkan data Pengujian Alpha, termasuk
10% N.E.P. (Program Perluasan Jaringan) 150 pengguna. Hadiah
pemain $3,22/hari dengan rata-rata Penambangan 4 jam/hari ($
1,175.30 per tahun).

Pengembangan MVP:
1.
2.
3.
4.
5.

A.I. (machine learning) “rules engine” crypto miner.
N.E.P (Network Expansion Program, untuk rujukan).
Konversi koin yang ditambang secara otomatis ke stablecoin.
Integrasi Blockchain (EOS/ETH), dengan token GMRX.
Marketplace (jual, beli, sewa) dan integrasi komunitas penuh.

Tahap Pengembangan Saat Ini:
Pengujian Alpha Telah Berakhir

MARKETPLACE & KOMUNITAS

Marketplace
Dengan token GMRX, yang berbasis
blockchain,
pengguna
dapat
menggunakan
rewartdnya
untuk
melakukan pembelian permainan.

Komunitas
Kekuatan komunitas membangun loyalitas
pelanggan,
meningkatkan
retensi
pengguna, dan menciptakan brand
awareness yang besar.

●

Dengan Utilitas yang besar &
adopsi, menuntut permintaan token
GMRX.

●

Bukti sosial, acara, hadiah,
permainan, rewards, turnamen,
pengenalan pengguna.

●

Transaksi pembelian P2P, menjual,
dan menyewakan aset permainan.

●

Rencana
sponsorship
tim
esports untuk membangun
merek, identitas, dan gengsi.

●

Sepenuhnya diberdayakan oleh
smart contract.

GAMBARAN KOMPETISI
Keunggulan Kompetitif Yang Jelas
Gaimin
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✗

✗
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●
●

Tentukan koin mana yang akan ditambang
Tentukan software dan pool mana yang akan
digunakan (akun, profil, dll.)
Multi dompet yang aman, cadangan
Manajemen yang konstan
Kurva belajar tinggi
Terbatas untuk hash power pribadi
Tidak aktif = tidak ada penambangan =
tidak ada penghasilan

●
●
●
●

●
●
●
●
●

Instal dgn hanya 1 klik, sudah dipastikan
sepenuhnya, A.I. mengelola semuanya
Pool penambangan dan semua koin
dikelola
Tanpa manajemen, atur, dan lupakan
Tidak ada batas hash power (N.E.P.)
Reward instan
Tidak aktif = tidak ada penambangan
= tidak ada penghasilan

MODEL BISNIS &
PENCAIRAN PENDAPATAN

2: Marketplace
Pembelian, aksesori,
permainan, dalam
aset.

1: “Berlangganan”
Jenis Aplikasi
Perangkat Lunak(SaaS)
Didanai secara otomatis dari
reward pengguna. Tidak
membutuhkan detail pembayaran
pengguna. Hanya membayar saat
Anda menghasilkan.

Keuntungan
dari Berbagai
Pendapatan
3: Biaya mining pool,
transaksi mikro

PEMASARAN UNTUK MERAIH
KESUKSESAN

Strategi
Pemasaran
yang Kuat
Pemain sangat mudah untuk ditemukan, baik
online maupun offline, dan tidak terjangkau.

●

Saluran media sosial tertentu memungkinkan akses
langsung ke saluran demografis ideal (Instagram,
Twitch, Youtube gamer).

●

Rekomendasi yang viral adalah alami dalam
bermain. Pemain adalah demografis paling
terhubung yang pernah ada.

●

Pemain memiliki pengikut yang besar, setia
dan terbuka untuk promosi.

PROYEKSI PERTUMBUHAN
PENGGUNA

Pertumbuhan
Pengguna
yang Dapat
Dicapai
Kami mengantisipasi adopsi dan retensi pengguna yang
kuat karena hasil pengujian alpha yang telah terbukti, sifat
pertumbuhan yang viral dari dunia game, validasi pasar
Madrid Games Week, dan aksesibilitas pasar pemain.

Indikator/ Konteks
●
●
●

Pasar game saat ini = 1,3 miliar PC gaming
Penetrasi pasar 1% = 13 juta pemain
0,1% = 1,3 juta pemain

Prakiraan Pertumbuhan
Hashrate

KEUNGGULAN KOMPETITIF

Keuntungan Unik Yang
Dimiliki Gaimin
●

Potensi massa. Pasokan yang tinggi. Permintaan yang tinggi saat ini
dan sebuah masa depan

●

Keputusan pengguna yang sederhana. Monetisasi pasif. Tanpa
usaha atau pengetahuan. Tanpa biaya. Model berlangganan
mandiri, tidak ada detail pembayaran yang diperlukan.

●

Daya beli yang meningkat dari token kripto GMRX.

●

Pertumbuhan yang luar biasa melalui N.E.P kami.

●

Mudah, bukti bisnis masa depan, sangat terukur, biaya tetap
rendah, margin laba tinggi.

“RENCANA MILIARAN DOLAR”
Rencana 3 Tahun Untuk $ 1 Miliar
"Gambaran besar" dalam angka untuk mencapai tujuan kami
●
●
●
●
●
●
●
●

1 juta pengguna aktif ("aktif" = reward minimum $1/hari)
Berlangganan pengguna $ 10 / bulan (dibayar otomatis dari hadiah, pengguna
tidak pernah memasukkan info pembayaran)
Pendapatan $ 10 juta / bulan = $ 120 juta / pendapatan tahunan
Diperkirakan $ 20 juta biaya tahunan untuk menjalankan platform
Keuntungan tahunan $ 100 juta
Pengganda penilaian bisnis: 10
Penilaian Gaimin = $ 1 miliar
Waktu untuk mencapai ini tergantung pada tingkat pertumbuhan pengguna
bulanan

The 2 critical KPIs to achieve this
1.
2.

$1/day minimum user rewards (leveraged purchasing power via GMRX token)
MAU (monthly “active” user) growth rate of 28k/mth = 36 months to 1M users
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BEN NATAN

Co-Founder /CEO

Co-Founder /COO

Co-Founder /CPO

Co-Founder /CMO

Co-Founder / CTO

Konsultan strategi
bisnis, latar belakang
28 tahun dalam
penjualan &
pemasaran.
Berpengalaman
dibidang Internet
start-up.

Berfokus pada operasi
& logistik perusahaan
dengan pengetahuan
mendalam dalam
manajemen acara &
pengembangan
komunitas.

Pencipta Gaimin
dengan pengetahuan
khusus produk.
Penambang blockchain
berpengalaman dan
penasihat solusi
blokchain strategis.

Pendiri agensi iklan
digital Kanada terbesar,
yang khusus menangani
iklan online, branding &
media sosial.

Pengetahuannya yang
luas tentang teknologi
blockchain & semua
aspek pengembang
produk TIK. Pengalaman
yang luas dengan
teknologi big data.
stack & ML.

THE TEAM
CORE PLAYERS

Roman

Shaun

Beverley

Enrique

Miguel

GOLOVAKHA

MARTELLY

WARBURTON

SANTOS

FERRERO

VP Product Development

CIO

Crypto Analyst

CGO

Insinyur & arsitek
perangkat lunak.
Spesialis Blockchain
dengan pengalaman
lebih dari 15 tahun
dalam pengembangan
keterampilan sebagai
Pro-Gamer.

Spesialis hubungan
masyarakat, pemasaran,
berbicara di depan
umum dan berhasil
mengumpulkan dana
untuk beberapa startup
yang berhubungan
dengan teknologi.

Analis tehnis pasar
saham selama 18
tahun. Khusus dalam
memanfaatkan sistem
berdasarkan pola
perilaku manusia.

Penasihat Hispanic
Markets. Pakar industri
permainan dan CEO
Spanish Gaming dan
perusahaan VR / AR.

Branding & Community Advisor

Berpengalaman 25+
tahun pada perusahaan
yang mengembangkan
penjualan langsung &
melaksanakan strategi
operasional untuk
mendorong ekspansi
internasional.

MILESTONES DAN ROADMAP
Capaian 2018
Milestones achieved: Basic Proof of Concept
●

●
●
●
●
●

Pembentukan perusahaan: UK / Crypto Valley,
Zug
Tim, mitra, & penasihat strategis (permainan,
pemasaran, regulasi, blockchain)
Kehadiran di internet (situs web, media sosial, dll.)
Dokumentasi awal (deck, penggunaan dana, litepaper,
rencana pemasaran, dll.)
Pengembangan perangkat lunak: rencanakan
pengujian "Alpha"
Konfirmasi permintaan pengguna: Madrid Games
Week

Capaian 2019
Milestones achieved: Funding, Presence,IEOs
●
●
●
●

Pendanaan pribadi yang berkelanjutan
Pengujian versi Alpha secara pebuh
Membuat "Laporan Alpha" dan "Whitepaper"
Peuncuran GMRX di blockcgain EOS

●

●
●
●
●
●
●

Memulai PR agresif (komunitas, media sosial,
siaran pers)
Bersiap-siap melakukan IEO. Menetapkan
kehadiran di Asia
Menjalankan dua IEO yang sukses untuk
menguji penerimaan pasar Asia
Memulai platform versi Beta
MOU, kemitraan, aliansi
Menambahkan anggota tim utama
Mencapai target pendanaan fase 1
sebanyak $ 1 juta

Tujuan 2020
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Penjualan token: IEO / pendaftaran penuh
Pengembangan versi Beta
Pengujian beta pribadi, publik
Peluncuran versi beta
Akuisisi pengguna perdana
Pembangunan komunitas
Peluncuran MVP
Penggalangan dana privat yang
berkelanjutan
Melanjutkan pembangunan brand
Akuisisi pengguna yang agresif

TAHAP PENDANAAN & SASARAN
Mengantisipasi
Penggunaan Dana
yang Didapatkan

Tahap 2: $4jt atau lebih - privat/publik
Tahap 3: $5jt atau leih- privat/publik

Total sebanyak $10 juta untuk memenuhi
"softcap" proyek.

Tahap 1: Pendanaan privat
- Dana terkumpul$1jt (Fase 1)
- Target tahap 2 $4 juta.

Tahapan-tahapan
Pendanaan
Tahap 1: $1jt – pendanaan privat

Status pendaan saat ini

Admin/Ops/Team
Software Dev.
Sales/Marketing
Legals/Compliance
Community

10%
30%
30%
5%
25%

Tujuan pendaan tahap 1
Tahap 1: Proof of Concept, Tim
●
●
●
●
●
●
●
●

Company setup
Required legals, regs., compliance
Develop team
Alpha version fullytested
First GMRX token sales
Asian presence forstory
Initial brand presence“Gaimin.io”
MOUs, partnerships,alliances

PERTANYAAN TERKAIT INVESTASI

Untuk Pertanyaan Terkait investasi
Informasi untuk investor: https://gaimin.io/
Telegram resmi Gaimin.io : https://t.me/oﬃcialgaimin
Untuk seluruh pertanyaa:
Email: info@gaimin.io
Gaimin.io Limited:
55 King Street, Manchester M2 4LQ
Company UK Registration Number: 11237993
Gaimin AG Switzerland:
Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug, Switzerland Company Registration Number:
CHE-174.355.502 Corporate Member Crypto Valley,Zug.

PENAFIAN, INFORMASI PERSENTASE
ROI & VESTING TOKEN GMRX
Forward Looking Statements - Penafian
Dokumen ini berisi pernyataan harapan. Pernyataan ini disediakan untuk memungkinkan calon pembeli token kesempatan untuk
melihat pemahaman, keyakinan, dan pendapat manajemen perusahaan sehubungan dengan masa depan sehingga mereka dapat
menggunakan pemahaman, keyakinan, dan pendapat tersebut sebagai salah satu faktor dalam mengevaluasi pembelian token.
Pernyataan-pernyataan ini bukan jaminan untuk kinerja masa depan dan ketergantungan yang tidak semestinya tidak diberikan.
Pernyataan tersebut harus melibatkan risiko dan ketidakpastian baik yang diketahui dan tidak diketahui, yang dapat menyebabkan
kinerja aktual dan hasil keuangan di masa mendatang berbeda secara material dari kinerja proyeksi di masa depan atau hasil yang
dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan tersebut. Meskipun pernyataan ini terkandung dalam presentasi ini didasarkan pada apa
yang menjadi dasar keyakinan manajemen Perusahaan, tidak ada jaminan bahwa pernyataan ini akan terbukti akurat, karena hasil
aktual dan peristiwa di masa akan datang dapat berbeda secara material dari yang diantisipasi dalam pernyataan seperti itu.
Perusahaan tidak berkewajiban memperbarui pernyataan ini jika keadaan atau estimasi atau pendapat manajemen harus berubah
kecuali sebagaimana diharuskan oleh hukum yang berlaku. Pembaca diperingatkan untuk tidak memberikan kepercayaan yang tidak
semestinya pada pernyataan ini.

Informasi Terkait Persentasae ROI & Periode Vesting Token GMRX
* Informasi terkait persentase ROI - Pengembalian yang dilakukan untuk menutupi investasi awal dan tambahan pengembalian
20% lebih lanjut (dari 100K yang diinvestasikan, ROI minimum 20%, $120.000 akan dikembalikan)
** Periode vesting - Periode vesting akan menetapkan jumlah tertentu dari token yang dikunci dalam smart contract untuk
didistribusikan pada tingkat yang telah ditetapkan, dirilis dengan seperangkat alat yang diprogram sebelumnya yang akan ditentukan
pada tahap selanjutnya (misalnya: 10% - 30 hari setelah ICO dan 90% dalam waktu 12 bulan setelah ICO)

