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ÖZET
“Dünya Bilgi İşlem
Kapasitesinin
Bitmesi”
23 Ocak 2018'de Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan
Microsoft CEO'su Satya Nadella, “dünyanın bilgi işlem gücünün
tükendiğini” söyledi.
● AI, CGI ve 3D modelleme ve oluşturma, AR / VR, 3D baskı, IoT,
bilimsel bilgi işlem simülasyonları, video kod dönüştürme, büyük veri
madenciliği, video düzenleme, görüntü işleme, holografik, PaaS
barındırma ve çalıştırma, IaaS, “süper bilgisayar” kiralama.
● Blockchain işlemlerini onaylama ve doğrulama gibi karmaşık
matematiksel problem çözme.

Sonuç: “Bilgisayar işlem gücü inanılmaz derecede yüksek değerli
bir ürün olacak”

SORUN, ÇÖZÜM, FIRSAT

Sorun

Çözüm

Fırsat

“Dünyanın Daha Fazla Bilgisayar
İşleme Gücüne İhtiyacı Var”

Küresel Oyun Topluluğu 200 Milyar
Dolardan Fazla GPU Veri İşleme
Kapasitesini temsil ediyor.

Zemin Veri Yatırımı, Veri
İşleme Gücünün Büyük Küresel
Sorununa Çözüm.

Oyuncular GPU'larına
oyun satın alımlarına harcamak için
kullanabilecekleri bir kripto Tokeniyle
“işlemci güç kaynağı ağı”.

Gaimin.io, 1.3 milyardan fazla oyuncu
için en büyük sorunu aynı anda
çözerek, küresel bilgisayar işlem gücü
sorununa basit, etkili ve verimli bir
çözüm sunuyor.

Bilgi işlem gücü talebi, işlemci
performansındaki ilerlemeden daha
hızlı büyüyor. Yeni teknolojiler küresel
BT güç tüketimini hızlandırıyor. Veri
merkezleri ayakta kalamaz. GPU'lar,
ultra hızlı grafik işlemciler bir çözüm
sağlayabilir.

AMAÇ VE NEDEN
Bilgisayar İşleme Gücü = Yüksek Değerli Emtia

Vizyon

Küresel oyun topluluğunun 200 milyar dolarlık hareketsiz bilgisayar
kaynaklarını kullanarak dünyanın en güçlü, merkezi olmayan süper
bilgisayarını oluşturmak.

Misyon

İşlem gücünün “Uber ”'i olmak için - kullanılmadığında bir oyuncunun
yüksek güçlü bilgisayar kaynaklarından pasif olarak para kazanmak ve
oyun deneyimlerini finanse etmek için onları satın alma gücü ile
ödüllendirmek.

HEDEF PAZAR BİLGİLERİ
GAIMIN: Benzersiz bir fırsat
138 milyar dolarlık bir endüstriden - ve
büyüyor!
● Oyun, gezegendeki en büyük eğlence pazarıdır. Dünya
nüfusunun neredeyse üçte biri bir “oyuncu”.
● "Tüketiciler, dünyanın önde gelen eğlencesi haline geldiğinden,
oyunlara her zamankinden daha fazla para harcıyorlar." Kaynak:
Newzoo oyuncu istatistikleri.
● “Esports” un (oyun yanlısı) geleceğin 1 numaralı eğlence sporu
olacağı tahmin ediliyor; şu anda yıllık% 33 büyüme oranına
sahiptir.
● Bugün dünya çapında tahmini 1,3 milyar oyun bilgisayarı var
ve hızla büyüyor! Tamamen kurulmuş, kendi kendini koruyan,
kendi kendine büyüyen, kendi kendini finanse eden, birbiriyle
bağlantılı, çok hızlı yüksek hızlı İnternet ile 200 milyar dolarlık
GPU işleme kaynağını temsil eder.

Global Oyun Gelirleri

2019 itibariyle, PC dahil,
konsol, tablet, akıllı telefon.
Kaynak: Newzoo

DEĞER ÖNERİSİ
Bir Oyuncu Neden Platformumuzu Kullansın?
Her oyuncunun istediği her şeye sahibiz… hiçbir şey yapmadan
hobileri için nasıl ödeme yapabileceklerinin cevabı!

● Oyun pahalı bir tutkudur (oyun bilgisayarı için
2.000 $ +, kulaklık, aksesuarlar vb. İçin 350 $ 'a
kadar).
● Her oyuncu daha iyi ekipman ister
(= hiç bitmeyen yükseltmeler).
● İndirin, yükleyin, arkadaşlarınıza anlatın ve
unutun. Platform, oyuncu / afk (klavyeden uzakta)
olduğunda çalışır.

●

Değer teklifimiz basit: “Ağımıza
bağlanın, oyunlarınız için ödeme
yapmanıza yardımcı olacağız”

- GMRX kripto Tokeninde pasif ödüller
- Dijital varlık pazarımızda harcanabilir
- Oyunlar, yükseltmeler, oyun içi satın alımlar ve
toplam oyun deneyimleri için ödeme yapmanın bir
yolu.

MAKİNA ÖĞRENME
AI TEKNOLOJİSİ
Kazanç Platformu: “Sahne 1”
Blockchain Mining: Bir oyuncunun kullanılmayan hesaplama gücünü
GPU'larından pasif olarak blok zincirlerindeki işlemleri (blockchain madenciliği)
onaylamak ve doğrulamak için pasif olarak ayırmasını sağlayan AI (makine
öğrenimi) ile güçlendirilmiş masaüstü uygulaması. Platform, madencilik
kurulumunun, optimizasyonunun ve maksimum ödül için devam eden karar alma
ve yönetimin tüm yönlerini ele alıyor.

Alfa testi, gerçek dünya veri gelir simülasyonu:
●

% 10 N.EP dahil Alfa Testi verilerine dayanan kazanç simülasyonu.
(Ağ Genişletme Programı) 150 kullanıcı. Oyun $ 3.22 / gün ile ort. 4
saat / gün madencilik (yılda 1.175.30 $).

MVP Geliştirme:
1. yapay zeka (makine öğrenimi) “kural motoru” kripto madencisi.
2. N.E.P (Yönlendirmeler için Ağ Genişletme Programı).
3. Otomatik madencilik sikke istikrarlı sikke dönüşüm.
4. GMRX Tokeni ile Blockchain entegrasyonu (EOS / ETH).
5. Pazar yeri (alış, satış, kira) ve tam topluluk entegrasyonu.

Güncel Geliştirme
Aşama: Alfa Testi Tamamlandı

PAZAR YERİ VE TOPLUM

Pazaryeri
GMRX kripto tokeni ile çalışan, blockchain
tabanlı, kullanıcıların ödüllerini oyun satın
alımlarında harcayabilecekleri dijital pazar.
Büyük yarar ve benimsenmesi ve bu nedenle
GMRX Tokenine talep.
P2P anlık işlemleri, oyun varlıkları satın alır,
satar ve kiralar.
Tamamen akıllı sözleşme desteklenmektedir.

Topluluk
Topluluğun gücü müşteri sadakatini arttırır,
kullanıcı elde tutma oranını artırır ve büyük
marka bilinirliği yaratır.
Sosyal kanıt, etkinlikler, ödüller, oyunlar,
ödüller, turnuvalar, kullanıcı tanıma.
Marka, kimlik ve prestij oluşturmak için espor ekibinin planlanan sponsorluğu.

YARIŞMAYA GENEL BAKIŞ
Açık Rekabet Avantajı
Gaimin

Minergate

Nicehash

Gshare

Gamehash

Computa

Otomatik "eller serbest" madenciliği

✓

✗

✗

✗

✓

✓

Tamamen özerk (ML)

✓

✗

✗

✗

✗

✗

Perpetual algo optimization

✓

-

-

✓

✗

-

Sürekli algo optimizasyonu Mayınlı

✓

✗

-

✗

✓

✓

kriptoyu otomatik olarak

✓

-

-

-

-

-

dönüştürmek Kurumsal Soğuk Hava

✓

✗

✗

✗

✗

✗

Depoları Topluluk ve Pazaryeri

✓

✗

-

✓

✓

✗

“Fonksiyonel Madencilik”

✓

✓

✗

✗

✗

✓

Pasif teşvike düşer Ağ Genişletme

✓

✗

✗

✗

✗

✓

Programı Çok basit annem bile

✓

✗

✗

✗

✓

✓

kullanabilir

●
●

Hangi madeni paraları kullanacağım
Hangi yazılım ve madencilik havuzunun
kullanılacağına karar verme (hesaplar,
profiller vb.)

●
●
●
●

Çoklu güvenli cüzdanlar, yedeklemeler
Sürekli yönetim
Yüksek öğrenme eğrisi
Kişisel karma gücü ile sınırlıdır Aktif
değil = madencilik yok = gelir yok

●

1 tıklama kurulumu, tamamen önceden
yapılandırılmış, A.I. her şeyi yönetir
Madencilik havuzu ve madeni paraların
tümü
Yönetim yok, ayarla ve unut
Karma güç için sınır yok (N.E.P.)
IAnında ödüller
Aktif değil = ağ mayınları = gelir

●
●
●
●

İŞ MODELİ VE GELİR
ÜRETİMİ

2: Pazar Yeri
Oyun satın alımları,
aksesuarlar, oyunlar,
oyun varlıklarında.
1: “Abonelik” Türü
Yazılım uygulaması
(SaaS)
Kullanıcı ödüllerinden otomatik olarak
finanse edilir. Hiç kullanıcı ödeme
detayı gerekmiyor. Yalnızca
kazandığınızda ödeme yapın.

3: Maden havuzu
ücretleri, mikro
işlemler

Birden
Çok Gelir
Akışından
Kâr

BAŞARI İÇİN PAZARLAMA
Güçlü
Pazarlama
strateji
Oyuncuları hem çevrimiçi hem de
çevrimdışı bulmak kolaydır ve ulaşılması
ucuz.
● Özel sosyal medya kanalları ideal demografiye
(Instagram, Twitch, Youtube oyuncu kanalları)
doğrudan erişim sağlar.
● Oyunlarda viral öneriler doğaldır. Oyuncular şimdiye
kadarki en bağlantılı demografidir.
● Oyun oynayanlar muazzam, sadık takiplere sahiptir ve
promosyonlara açıktır.

KULLANICI BÜYÜME PROJESİ

Ulaşılabilir
Kullanıcı
Büyümesi

Kanıtlanmış alfa testi sonuçları, oyun dünyasının viral büyüme
niteliği, Madrid Oyunlar Haftası pazar doğrulaması ve oyuncu
pazarına erişilebilirlik nedeniyle güçlü kullanıcı
benimsenmesini ve elde tutulmasını bekliyoruz.

Göstergeler / Bağlam
● Mevcut oyun pazarı = 1,3 milyar oyun bilgisayarı
●% 1 pazara giriş = 13 milyon oyuncu
●
% 0,1 = 1,3 milyon oyuncu

Hashrate Büyüme Tahmini

Jimin'in Benzersiz Avantajları...
Jimin'in Benzersiz Avantajları
● Kütle potansiyeli. Büyük arz. Büyük mevcut ve gelecekteki talep
● Basit kullanıcı kararı. Pasif para kazanma. Çaba veya bilgiye gerek yok.
Masrafsız. Kendi kendini finanse eden abonelik modeli, hiçbir ödeme detayı
gerekmiyor.
● GMRX kripto tokeninin satın alma gücünde artış.
● N.E.P.
● Basit, geleceğe dönük iş, yüksek ölçeklenebilir, düşük sabit maliyetler, yüksek
kâr marjları.

“MİLYAR DOLAR PLANI”
3 Yıllık Plan 1 Milyar $ Değerleme
Hedefimize ulaşmak için “büyük resim” numaraları
● 1 milyon aktif kullanıcı (“aktif” = min. 1 $ / gün ödül)
● 10 ABD doları / aylık kullanıcı aboneliği (ödüllerden otomatik olarak ödenir, kullanıcı asla
ödeme bilgilerini girmez)
● 10 milyon ABD doları / ay geliri = 120 milyon ABD doları / yıllık gelir
● Platformu çalıştırmak için tahmini yıllık 20 milyon ABD doları maliyet
● Yıllık 100 milyon ABD doları kazanç
● İşletme değerleme çarpanı: 10
● Kazanç Değerlemesi = 1 milyar dolar
● Bunu gerçekleştirmek için aylık kullanıcı büyüme oranına bağlı zaman

Bunu başarmak için 2 kritik KPI
1. 1 $ / gün minimum kullanıcı ödülü (GMRX Tokeni üzerinden kaldıraçlı satın alma
gücü)
2. MAU (aylık "etkin" kullanıcı) 28 milyon / ay = 36 ay büyüme oranı 1 milyon kullanıcı
için

TAKIM
KURUCULARI

Martin

Clive

Calvin

Andrew

Buki

SPEIGHT

AROSKIN

ADAMUS

FARIDANI

BEN NATAN

Kurucu Ortak / CEO
İş stratejisi danışmanı,
satış ve pazarlama 28 yıl
arka plan. İnternet startup'ları ile deneyimli
çalışma.

Kurucu Ortak / COO
Etkinlik yönetimi ve
topluluk geliştirme
konularında derinlemesine
bilgi ile şirket
operasyonlarına ve lojistiğe
odaklandı.

Kurucu Ortak / CPO
Ürüne özgü bilgi
birikimiyle yaratıcıyı
edinin. Deneyimli
blockchain madencisi ve
stratejik blockchain
çözüm danışmanı.

Kurucu Ortak / CMO
Çevrimiçi reklamcılık,
marka bilinci oluşturma
ve sosyal medya
konusunda uzmanlaşmış,
büyük Kanada dijital
reklam ajansının
kurucusu.

Kurucu Ortak / CTO
Blockchain teknolojileri
ve BT ürün geliştiricisinin
tüm yönleri hakkında
kapsamlı bilgi. Büyük veri
teknolojisi ile geniş
deneyim. yığını ve ML.

TAKIM ÇEKİRDEK
OYUNCULAR

Roman

Shaun

Beverley

Enrique

Miguel

GOLOVAKHA

MARTELLY

WARBURTON

SANTOS

FERRERO

VP Ürün Geliştirme
Yazılım mühendisi ve
mimar. Blockchain
uzmanı olarak 15 yılı aşkın
beceri geliştirme
Profesyonel oyuncu.

CIO
Halkla ilişkiler,
pazarlama, topluluk
önünde konuşma ve
teknoloji ile ilgili
birkaç girişim için
başarılı bir şekilde fon
toplama konusunda
uzman.

Crypto Analyst

CGO

18 yıldır teknik borsa
analisti. İnsan davranış
kalıplarına dayalı
sistemleri kullanma
konusunda
uzmanlaşmıştır.

Hispanik Piyasalar
Danışmanı. Oyun
endüstrisi uzmanı ve
İspanyol Oyun ve VR /
AR şirketinin CEO'su.

Markalaşma ve Topluluk Danışmanı

Doğrudan satışta 25 yılı
aşkın kurumsal deneyim,
uluslararası genişlemeyi
teşvik etmek için
operasyonel stratejiler
geliştirme ve uygulama.

İŞ MODELİ VE GELİR
MILESTONES
AND ROADMAP
ÜRETİMİ
2018 Achievements
Milestones achieved: Basic Proof of Concept
●
●
●
●
●
●

Company formation: UK/Crypto Valley, Zug
Team, partners & strategic advisors in place
(gaming, marketing, regulatory,
2: Pazarblockchain)
Yeri
Internet presence (website, social media, etc.)
Oyun
satın
alımları,
Initial documentation (decks, use of funds,
plan, etc.) oyunlar,
litepaper, marketingaksesuarlar,
oyun
varlıklarında.
plan
“Alpha” testing
Software development:
User demand conﬁrmed: Madrid Games Week

2019 Achievements
1: “Abonelik” Türü
Milestones achieved: Funding, Presence, IEOs
Yazılım uygulaması
private funding
(SaaS) ●● Continued
Full Alpha version testing

Kullanıcı ödüllerinden otomatik
● olarak
Produce “Alpha Report” and full “Whitepaper”
finanse edilir. Hiç kullanıcı ödeme
● detayı
Launch GMRX on3:
EOS
blockchain
Maden
havuzu
gerekmiyor. Yalnızca kazandığınızda
ücretleri, mikro
ödeme yapın.
işlemler

●
●
●
●
●
●
●

Start aggressive PR (community, social
media, press releases)
Prepare for IEO. Establish presence in Asia
Ran two successful IEOs to test Asian
market receptiveness
Began Beta version of platform
MOUs, partnerships, alliances
Add key team members
Reached phase 1 funding target $1m

2020 Objectives
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Token sales: IEO
/ Full listing
Birden
Çok
Full Beta version development
Beta testing private, public
Gelir
Beta version launch
Initial user acquisition
Akışından
Build community
MVP launch
Kâr
Continued private fundraising
Continue to build brand
Aggressive user acquisition

Fon Sağlama Aşamaları ve Hedefleri

Fonlama Aşamaları
Stage 1: $1m total - private funding
Stage 2: $4m more - private/public
Stage 3: $5m more - private/public
Total $10m to reach project “softcap” goal.

Yükseltilmiş
Fonların Beklenen
Kullanımı
Yönetici /
Operasyon /
Takım Yazılımı
Geliştirme Satış
ve Pazarlama
Hukuk / Uyum
Topluluğu

10%
30%
30%
5%
25%

Mevcut Finansman
Durumu
Aşama 1: Özel finansman
- Şu anda 1 milyon dolar toplandı
(Aşama 1)
- Aşama 2 4 milyon doları
hedefliyor.

Aşama 1 Finansman
Amaçları
Aşama 1: Kavram Kanıtı, Takım
● Şirket kurulumu
● Gerekli yasal düzenlemeler, kayıtlar,
uyumluluk
● Takım geliştirme
● Alfa sürümü tamamen test edildi
● İlk GMRX token satışları
● Öykü için Asya'nın varlığı
● İlk marka varlığı “Gaimin.io”
● MOU'lar, ortaklıklar, ittifaklar

YATIRIM SORULARI

Yatırım Soruları İçin
Yatırımcı Hakkında Daha Fazla Bilgi: https://gaimin.io/
Resmi Gaimin.io Telegram Grubu: https://t.me/oﬃcialgaimin
Diğer tüm sorularınız için:
Email: info@gaimin.io
Gaimin.io Sınırlı:
55 King Street, Manchester M2 4LQ
Company UK Registration Number: 11237993
Gaimin AG İsviçre:
Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug, Switzerland
Company Registration Number: CHE-174.355.502
Corporate Member Crypto Valley, Zug.

YASAL UYARI, YG YÜZDE AÇIKLAMALAR
& GMRX TOKEN HAKLARI
İleriye Dönük İfadeler - Uyarılar
Bu belge ileriye dönük beyanlar içermektedir. Geleceğe yönelik beyanlar, potansiyel token alıcılarına, şirket yönetiminin geleceğe ilişkin anlayışlarını,
inançlarını ve görüşlerini, bu tür anlayışları, inançları ve fikirleri token alımını değerlendirmede bir faktör olarak kullanabilmeleri için görme fırsatı
sağlamak için sunulmaktadır. Bu ifadeler gelecekteki performansın garantisi değildir ve bunlara gereğinden fazla güvenilmemelidir. Bu tür ileriye dönük
beyanlar, zorunlu olarak, gelecekteki dönemlerdeki gerçek performans ve finansal sonuçların, gelecekteki performans tahminlerinden veya bu ileriye
dönük beyanlarla ifade edilen veya ima edilen sonuçlardan önemli ölçüde farklılaşmasına neden olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri ve belirsizlikleri
içerir. Bu sunumda yer alan geleceğe yönelik ifadeler, Şirket yönetiminin makul varsayımlar olduğuna inandığı bilgilere dayanmakla birlikte, gerçek
sonuçlar ve gelecekteki olaylar, bu türden beklenenden önemli ölçüde farklı olabileceğinden, geleceğe yönelik ifadelerin doğru olacağına dair bir güvence
olamaz. ifadeleri. Koşulların veya yönetimin tahminlerinin veya görüşlerinin geçerli yasaların gerektirdiği durumlar dışında değişmesi durumunda, Şirket
ileriye dönük beyanları güncelleme yükümlülüğü taşımaz. Okuyucu, ileriye dönük ifadelere gereksiz yere güvenmemeye dikkat eder.

YG Yüzdesi Açıklaması ve GMRX Tokeni Onay Dönemi
* YG yüzdesi açıklaması - İlk yatırımı kapsayacak ve ek olarak% 20 geri dönüş getirisi (yatırılan 100K'dan minimum yatırım getirisi% 20, 120.000 dolar
iade edilecek)
** Hakemlik dönemi - Hakemlik süresi, daha sonraki bir aşamada belirlenecek önceden programlanmış bir kurallar dizisi tarafından serbest bırakılacak,
akıllı bir sözleşmede kilitli olarak belirli bir oranda dağıtılmak üzere belirli miktarda Token atayacaktır (örneğin:% 10 ICO'dan 30 gün sonra ve ICO'dan
sonraki 12 ay içinde kesirlerde% 90)

