O mundo precisa de mais
poder de processamento
de dados ...

Nós temos
a solução
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RESUMO
“O mundo está ficando
sem capacidade de
computação”
Em 23 de janeiro de 2018, o CEO da Microsoft, Satya Nadella,
falando no Fórum Econômico Mundial em Davos, afirmou que "o
mundo está ficando sem poder de computação".
●

●

Modelagem e renderização AI, CGI e 3D, AR / VR, impressão 3D,
IoT, simulações de computação científica, transcodificação de
vídeo, mineração de big data, edição de vídeo, processamento
de imagens, holografia, hospedagem e aluguel de PaaS, laaS,
aluguel de "supercomputadores".
Solução matemática complexa de problemas, como confirmação
e validação de transações na blockchain.

Conclusão: “O poder de processamento do computador deve se
tornar uma mercadoria incrivelmente valiosa”

PROBLEMA, SOLUÇÃO,
OPORTUNIDADE

Problema

Solução

Oportunidade

“O mundo precisa de mais A comunidade global de jogos representa Investimento de base em uma
poder de processamento de mais de US $ 200 bilhões em capacidade solução para o enorme problema
de processamento de dados de GPU,
global de poder insuficiente de
computadores”
principalmente em estado de latência
processamento de dados.
A demanda por poder de
computação está crescendo ainda
mais rápido que o progresso no
desempenho do processador. Novas
tecnologias estão acelerando o
consumo global de energia de TI. Os
Data Centers não conseguem
acompanhar. GPUs, processadores
gráficos ultrarrápidos, podem
fornecer uma solução.

Os jogadores serão
recompensados conectando-se à
GPU em nossa "rede de fontes de
alimentação de processadores"
com um token criptográfico que
eles podem usar para gastar em
suas compras de jogos.

O Gaimin.io oferece uma solução
simples, eficaz e eficiente para o
problema global de poder
insuficiente de processamento de
computadores, resolvendo
simultaneamente o maior problema
para mais de 1,3 bilhão de
jogadores.

OBJETIVO E INTENÇÃO
Poder de processamento do computador =
Mercadoria de alto valor

Visão
Para criar o supercomputador descentralizado mais poderoso do mundo
- aproveitando os US $ 200 bilhões em recursos de computador inativos da
comunidade global de jogadores.

Missão
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.

PERCEPÇÕES DO MERCADO
ALVO
GAIMIN: Uma oportunidade única de
lucrar com uma indústria de US $ 138
bilhões - e em crescimento!
➔

➔

➔

➔

O jogo é o maior mercado de entretenimento do
planeta. Quase um terço da população do mundo é um
"jogador".
"Os consumidores estão gastando mais do que
nunca em jogos, que rapidamente se torna o principal
passatempo do mundo". Fonte: estatísticas dos
jogadores do Newzoo.
Prevê-se que o "e-sports" (jogos profissionais) se
torne o esporte de entretenimento número 1 do
futuro; atualmente, possui uma taxa de crescimento
anual de 33%.
Atualmente, existem cerca de 1,3 bilhões de PCs
para jogos em todo o mundo e está crescendo
rapidamente! Representa uma fonte de processamento
de GPU de US $ 200 bilhões, totalmente estabelecida,
auto-mantida, auto-crescente, auto-financiada,
altamente interconectada, com Internet de alta
velocidade muito rápida.

Receitas Globais de Jogos

A partir de 2019, incluindo
PC, console, tablet,
smartphone.
Source: Newzoo

PROPOSTA DE VALOR
Por que um jogador usaria nossa plataforma?
Temos o que todo jogador quer ... a resposta de como eles
podem pagar pelo seu hobby, sem fazer nada!

Jogar é uma paixão cara (mais de US $ 2.000 para
um PC para jogos, até US $ 350 para um fone de
ouvido, acessórios, etc.).

Nossa proposta de valor é simples:
"Conecte-se à nossa rede e
ajudaremos você a pagar pelos
seus jogos"

Todo jogador quer equipamentos
melhores (= atualizações sem fim).
Baixe, instale, conte aos seus amigos e esqueça. A
plataforma funciona sempre que o jogador está /
AFK (longe do teclado).

✔
✔
✔

Recompensas passivas em tokens GMRX
Gasto em nosso mercado de ativos digitais
Jogos, atualizações, compras no jogo e um
maneira de pagar por sua experiência total de
jogo.

APRENDIZAGEM DA MÁQUINA
TECNOLOGIA - IA
A Plataforma Gaimin: “Fase 1”
Mineração Blockchain: AI (aprendizado de máquina) aplicativo de desktop
desenvolvido com tecnologia, que permite que um jogador dedique passivamente
o poder de computação não utilizado de sua GPU para confirmar e validar
transações em blockchains (mineração de blockchain). A plataforma lida com todos
os aspectos da configuração de mineração, otimização e todas as decisões e
gerenciamento contínuos para obter o máximo de recompensas.

Teste Alpha, simulação de dados de renda do mundo real:
Simulação de ganhos, com base nos dados do teste Alpha, incluindo 10% de PNE
(Programa de expansão de rede) 150 usuários. O jogador tem recompensa US $
3,22 / dia com média 4 horas / dia de mineração (US $ 1.175,30 por ano).

Desenvolvimento do MVP:
1.
2.
3.
4.
5.

A.I. minerador de criptomoedas de "mecanismo de regras"
de aprendizado de máquina.
N.E.P (Programa de expansão de rede, para referências).
Conversão automática de moedas para moedas estáveis.
Integração de blockchain (EOS / ETH), com token GMRX.
Mercado (compra, venda, aluguel) e integração total da
comunidade.

Desenvolvimento Atual
Fase: Teste Alpha Concuído

MERCADO & COMUNIDADE

Mercado
Mercado digital GMRX baseado em tokens
criptograficos, baseado em blockchain,
onde os usuários podem gastar suas
recompensas em compras de jogos.
•
•
•

Utilidade e adoção enormes e,
portanto, demanda por token GMRX.
As transações instantâneas P2P
compram, vendem e alugam ativos para
jogos.
Alimentado totalmente por contrato
inteligente.

Comunidade
O poder da comunidade cria a lealdade do
cliente, aumenta a retenção do usuário e
cria uma enorme conscientização da
marca.
➔

Prova social, eventos, prêmios,
jogos, recompensas, torneios,
reconhecimento de usuários.

➔

Patrocínio planejado da equipe
de e-sports para construir uma
marca, identidade e prestígio.

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA
Vantagem Competitiva Clara
Gaimin

Minergate

Nicehash

Gshare

Gamehash

Computa

Mineração Automática “Sem
mãos”

✓

✗

✗

✗

✓

✓

Total autonomia (ML)

✓

✗

✗

✗

✗

✗

Otimização Perpétua de
Algoritmo

✓

-

-

✓

✗

-

Conversão Automática da
Cripto Minerada

✓

✗

-

✗

✓

✓

Armazenamento Frio
Institucional

✓

-

-

-

-

-

Comunidade & Marketplace

✓

✗

✗

✗

✗

✗

“Mineração Funcional”

✓

✗

-

✓

✓

✗

Cotas passivas de incentivo

✓

✓

✗

✗

✗

✓

Programa de Expansão da Rede

✓

✗

✗

✗

✗

✓

Tão fácil que minha mãe pode
usar

✓

✗

✗

✗

✓

✓

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Decida quais moedas serão mineradas
Decida qual software e pool de
mineração usar (contas, perfis etc.)
Várias carteiras seguras, backups
Gerenciamento constante
Alta curva de aprendizado
Limitado ao poder de hash pessoal
Inativo = sem mineração = sem renda

Instalação em 1 clique, totalmente
pré-configurado, I.A. gerencia tudo
Grupo de mineração e moedas todos
gerenciados
Sem gerenciamento, configure e
esqueça
Sem limite de hash power (N.E.P.)
Recompensas instantâneas
Inativo = mineração na rede = renda

MODELO DE NEGÓCIOS E
GERAÇÃO DE RECEITAS

2: Mercado
Compras de jogos,
acessórios, ativos nos
jogos.

Lucro de
vários
fluxos de
receita

1: “Inscrição” Tipo
Aplicação Software
(SaaS)
Financiado automaticamente a partir
de recompensas do usuário. Nenhum
detalhe de pagamento do usuário é
obrigatório. Pague apenas quando
receber.

3: Taxas de Mineração,
micro-transações

MARKETING PARA O SUCESSO
Poderosa
Estratégia
de Marketing
Facilidade de localizar os jogadores, on-line e
off-line, e de baixo custo.
•

Canais específicos de mídia social permitem
acesso direto aos dados demográficos ideais
(canais de jogadores do Instagram, Twitch,
Youtube).

•

As recomendações virais são naturais nos
jogos. Os jogadores são os dados demográficos
mais conectados de todos os tempos.

•

Os influenciadores de jogos têm seguidores
maciços e fiéis e estão abertos a promoções.

PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO
DE USUÁRIOS
Crescimento
alcançável de
usuários
Prevemos forte adoção e retenção de usuários devido a
resultados comprovados de testes alfa, natureza do
crescimento viral do mundo dos jogos, validação do
mercado da Madrid Games Week e acessibilidade do
mercado de jogadores.

Indicadores/Contexto
●
●
●

Mercado Atual de Jogos = 1.3 bilhão de Pcs Gamers
1% penetração de mercado = 13 milhões de gamers
0.1% = 1.3 milhões de gamers

Previsão de crescimento de
Hashrate

VANTAGENS COMPETITIVAS
Vantagens Exclusivas Gaimin
✔

Potencial de massa. Enorme oferta. Grande demanda atual e futura

✔

Decisão simples do usuário. Monetização passiva. Nenhum esforço
ou conhecimento é necessário. Sem custo. Modelo de assinatura de
autofinanciamento, nunca são necessários detalhes de pagamento.

✔

O poder de compra alavancado do token GMRX.

✔

Crescimento viral incorporado por meio de nosso NUP

✔

Negócios simples, prontos para o futuro, altamente escaláveis,
baixos custos fixos e altas margens de lucro.

O "PLANO DE 1 BILHÃO DE
DÓLARES"
O plano de 3 anos para valorização de US $ 1 bilhão
Os números do “quadro geral” para alcançar nosso objetivo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1 milhão de usuários ativos ("ativo" = recompensas mínimas de US $ 1 / dia)
Assinatura de usuário de US $ 10 / mês (pago automaticamente com recompensas, o
usuário nunca insere informações de pagamento)
Receita de US $ 10 milhões / mês = receita anual de US $ 120 milhões
Custo anual estimado em US $ 20 milhões para executar a plataforma
Lucros anuais de US $ 100 milhões
Multiplicador de avaliação de negócios: 10
Avaliação Gaimin = US $ 1 bilhão
O tempo para atingir isso depende da taxa de crescimento mensal do usuário

Os 2 KPIs críticos para alcançar esse objetivo
9.
10.

Recompensas mínimas de US $ 1 por dia (poder de compra alavancado via token
GMRX)
Taxa de crescimento MAU (usuário “ativo” mensal) de 28k / m = 36 meses para 1
milhão de usuários

FUNDADORES & EQUIPE

Martin
SPEIGHT

Clive

Calvin

Andrew

Buki

AROSKIN

ADAMUS

FARIDANI

BEN NATAN

Co-Fundador / CEO

Co-Fundador / COO

Co-Fundador / CPO

Co-Fundador / CMO

Co-Fundador / CTO

Consultor de estratégia
de negócios, 28 anos de
experiência em vendas e
marketing. Trabalho
experiente com empresas
startups na Internet.

Focado nas operações e
logística da empresa, com
profundo conhecimento
em gerenciamento de
eventos e
desenvolvimento da
comunidade.

Criador da Gaimin com
conhecimento específico
do produto. Minerador de
blockchain experiente e
consultor de soluções
estratégicas de
blockchain.

Fundador de uma
grande agência de
publicidade digital
canadense,
especializada em
publicidade on-line,
branding e mídia social.

Amplo conhecimento de
tecnologias blockchain e
todos os aspectos do
desenvolvimento de
produtos de TI. Vasta
experiência com
tecnologia de big data.
pilha e ML.

THE
CORE
TEAM
PLAYERS

Roman

Shaun

Beverley

Enrique

Miguel

GOLOVAKHA

MARTELLY

WARBURTON

SANTOS

FERRERO

CIO

Assessor de marca e
comunidade

Cripto Analista

CGO

Analista técnico de
mercado de ações há 18
anos. Especializado na
utilização de sistemas
baseados em padrões de
comportamento
humano.

Assessor de Mercados
Hispânicos. Especialista
na indústria de jogos e
CEO da empresa
espanhola de jogos e
VR / AR.

VP Desenvolvimento de
Produto

Engenheiro de software e
arquiteto. Especialista em
blockchain com mais de
15 anos de
desenvolvimento de
habilidades como ProGamer.

Especialista em
relações públicas,
marketing, oratória e
angariação de fundos
para diversas startups
relacionadas à
tecnologia....

Mais de 25 anos de experiência
corporativa em vendas diretas,
desenvolvendo e executando
estratégias operacionais para
impulsionar a expansão
internacional.

MARCOS & CRONOGRAMA
•

2018 Conquistas
Marcos alcançados: Prova básica de
conceito
•
•

Formação da empresa: UK / Crypto Valley, Zug
Equipe, parceiros e consultores estratégicos em
vigor (jogos, marketing, regulamentação,
blockchain)
Presença na Internet (site, mídia social etc.)
Documentação inicial (decks, uso de fundos,
“Lightpaper”, plano de marketing, etc.)
Desenvolvimento de software: planejado o teste
“Alpha”
Demanda de usuários confirmada: Madrid Games
Week

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2020 Objetivos

2019 Conquistas
Marcos Alcançados: Financiamento, Presença, IEOs
•
•
•
•

Continuação do financiamento privado
Teste da versão Alpha completa
Produção do “Relatório Alfa” e o “White
Paper” completos
Lançamento do GMRX na blockchain EOS

Inicio de relações públicas agressivas
(comunidade, mídia social, press
releases)
Preparação para a IEO.
Estabelecimento de presença na Ásia
Executamos duas IEOs de sucesso
para testar a receptividade do
mercado asiático
Iniciamos a versão beta da
plataforma
MOUs, parcerias, alianças
Adicionmos os principais membros da
equipe
Atingimos a meta de financiamento
da fase 1 em US $ 1 milhão

●
●
•
•
•
•
•
•
•
•

Venda de Token: IEO / Listagem
Desenvolvimento Completo da Versão
Beta
Teste beta privado, público
Lançamento da versão beta
Aquisição inicial de usuários
Construir a comunidade
Lançamento do MVP
Captação de recursos privados contínua
Continuar a construir a marca
Aquisição agressiva de usuários

ESTÁGIOS DE
FINANCIAMENTO E METAS
Uso antecipado
dos fundos
levantados

Status Atual de Financiamento
Fase 1: Financiamento Privado
- $1m levantados atualmente (Phase 1)
- Fase 2 meta $4million.

Estágios de Financiamento
Fase 1: $1m total - privado
Fase 2: $4m mais - privado/publico
Fase 3: $5m maise - privado/publico
Total $10m para atingir o “softcap”.

Admin/Ops/Equipe
Software Dev.
Vendas/Marketing
Legal/Conformidade
Comunidade

10%
30%
30%
5%
25%

Fase 1 Objetivos do
Financiamento
Fase 1: POC, Equipe
●
●
●
●
●
●
●
●

Montagem da empresa
Conformidade legal, registros
obrigatórias
Desenvolvimento de equipe
Versão Alpha totalmente testada
Primeiras vendas de tokens
GMRX
Histórico de Presença asiática
Presença inicial da marca
"Gaimin.io"
MOUs, parcerias, alianças

CONSULTAS DE INVESTIMENTO

Para Questões de Investimento
Maiores Informações: https://gaimin.io/
Grupo Oficial do Telegram Gaimin.io: https://t.me/oﬃcialgaimin
Para todas as outras questões:
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.

AVISO, PERCENTUAL DE ROI EXPLICAÇÃO &
PERIODO DE AQUISIÇÃO GMRX TOKEN
Declarações prospectivas - Isenção de responsabilidade
Este documento contém declarações prospectivas. Declarações prospectivas são fornecidas para permitir que os potenciais compradores de tokens
tenham a oportunidade de ver os entendimentos, crenças e opiniões da gerência da empresa em relação ao futuro, para que possam usar tais
entendimentos, crenças e opiniões como um fator na avaliação da compra de tokens. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e
confiança indevida não deve ser depositada sobre elas. Tais declarações prospectivas envolvem necessariamente riscos e incertezas conhecidos e
desconhecidos, que podem fazer com que o desempenho real e os resultados financeiros em períodos futuros sejam materialmente diferentes de
quaisquer projeções de desempenho futuro ou resultados expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Embora as declarações
prospectivas contidas nesta apresentação sejam baseadas no que a administração da Companhia acredita serem suposições razoáveis, não há garantia
de que as declarações prospectivas sejam precisas, pois os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente daqueles previstos nessas
declarações. A Companhia não assume nenhuma obrigação de atualizar declarações prospectivas se as circunstâncias ou estimativas ou opiniões da
administração mudarem, exceto conforme exigido pelas leis aplicáveis. O leitor é advertido a não depositar confiança indevida em declarações
prospectivas.

Explicação do Percentual do ROI & Período de Aquisição do Token GMRX
* ROI percentual explicado - Um retorno para cobrir o investimento inicial e retornar adicionalmente 20% (dos 100 mil investidos, um ROI mínimo de 20%, US $
120.000 a serem devolvidos)
** Período de Aquisição - O período de aquisição atribuirá uma quantidade específica de tokens bloqueados em um contrato inteligente a serem distribuídos a uma taxa fixa,
liberados por um conjunto de regras pré-programado a ser determinado posteriormente (por exemplo, 10% 30 dias após a ICO e 90). % em 12 meses após a ICO em frações)

