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Khái quát
“Không có đủ sức mạnh
tính toán trên thế giới”
Vào ngày 23 tháng 1 năm 2018, CEO Satya Nadella của Microsoft, phát
biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, nói rằng "không có đủ sức
mạnh tính toán trên thế giới".
●

Mô hình hóa và kết xuất AI, CGI và 3D, AR/VR, in 3D, IoT, mô
hình hóa máy tính khoa học, chuyển mã video, trích xuất dữ liệu
lớn, chỉnh sửa video, xử lý hình ảnh, lưu trữ và khởi chạy PaaS,
IaaS, cho thuê "siêu máy tính".

●

Giải quyết các vấn đề toán học phức tạp, chẳng hạn như xác nhận
và xác minh các giao dịch blockchain.

Kết luận: "Sức mạnh của xử lý máy tính sẽ trở thành một sản phẩm cực kỳ
giá trị".

VẤN ĐỀ, GIẢI PHÁP, CƠ HỘI

Vấn đề

Giải pháp

Cơ hội

“Thế giới cần thêm sức mạnh xử
lý máy tính”

Cộng đồng game toàn cầu đại diện
cho hơn 200 tỷ đô la Mỹ để xử lý dữ
liệu trên GPU, chủ yếu là Sat
Dormant

Đầu tư vào Nền tảng cơ bản
trong việc giải quyết một vấn đề
toàn cầu quy mô lớn về sự cần
thiết của sức mạnh xử lý dữ liệu.

Nhu cầu về sức mạnh tính toán đang
tăng nhanh hơn cả tiến bộ trong hiệu
năng của bộ xử lý. Các công nghệ mới
tăng tốc tiêu thụ năng lượng CNTT
toàn cầu. Trung tâm dữ liệu không thể
theo kịp. GPU, bộ xử lý đồ họa cực
nhanh, có thể cung cấp một giải pháp.

Các game thủ sẽ được thưởng bằng cách
kết nối GPU của họ với "mạng năng
lượng bộ xử lý" của chúng tôi với một loại
tiền điện tử mà họ có thể sử dụng để mua
sắm trong các trò chơi.

Gaimin.io cung cấp một giải pháp đơn
giản, hiệu quả và xác đáng cho vấn đề
toàn cầu về khả năng tính toán của máy
tính, đồng thời giải quyết vấn đề lớn
nhất cho hơn 1,3 tỷ người chơi.

MỤC ĐÍCH VÀ Ý TƯỞNG
“Sức mạnh xử lý máy tính = Hàng hóa có giá trị cao"

Tầm nhìn

Tạo siêu máy tính phi tập trung mạnh nhất thế giới - bằng cách sử dụng
hơn 200 tỷ đô la tài nguyên máy tính không hoạt động từ cộng đồng trò
chơi toàn cầu.

Nhiệm vụ

Để trở thành một "Uber" của điện toán - là phải kiếm tiền một cách thụ
động một người chơi tài nguyên máy tính mạnh mẽ khi không sử dụng và
thưởng cho anh ta sức mua để tài trợ cho trò chơi.

TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
GAIMIN: Một cơ hội duy nhất để kiếm lợi nhuận
từ ngành công nghiệp trị giá 138 tỷ đô la - và tiếp
tục phát triển!
●

Trò chơi là thị trường giải trí lớn nhất hành tinh. Gần một
phần ba dân số thế giới là những “gamer”.

●

"Người tiêu dùng tại thành phố dành nhiều trò chơi hơn bao
giờ hết khi nó nhanh chóng trở thành trò tiêu khiển hàng đầu
thế giới". Nguồn: Thống kê game thủ Newzoo.

●

Esports (Game thủ chuyên nghiệp) được dự đoán sẽ trở thành
môn thể thao giải trí số 1 trong tương lai; hiện tại, tăng trưởng
hàng năm là 33%.

●

Ngày nay, có khoảng 1,3 tỷ PC chơi game trên thế giới, và nó
đang phát triển rất nhanh! Nó là một nguồn xử lý GPU được
xử lý đầy đủ, phục vụ đầy đủ, tự phát triển, tự cấp vốn, có tính
kết nối cao với giá 200 tỷ USD cùng internet tốc độ rất cao.

Doanh thu trò chơi toàn cầu

Kể từ năm 2019, bao gồm cả
PC, Console, máy tính bảng,
điện thoại thông minh.
Nguồn: Newzoo

ĐỀ XUẤT GIÁ TRỊ
Tại sao một Game thủ sẽ sử dụng Nền tảng
của chúng tôi?
Chúng tôi có những gì mọi người chơi muốn ... câu trả lời cho câu
hỏi làm thế nào họ có thể trả tiền cho sở thích của họ mà không phải
làm gì cả!
●

Chơi game là một niềm đam mê đắt giá (hơn
2.000 đô la cho máy tính chơi game, lên tới 350
đô la cho tai nghe, phụ kiện, v.v.).

●

Mọi người chơi đều muốn trang bị tốt hơn (=
không bao giờ ngừng nâng cấp).

●

Tải về, cài đặt, nói với bạn bè của bạn và không
cần quan tâm. Nền tảng bắt đầu chạy bất cứ khi
nào người chơi rời bàn phím (AFK).

●

Đề xuất giá trị của chúng tôi rất đơn giản:
“Kết nối với mạng của chúng tôi và chúng tôi
sẽ giúp bạn trả tiền cho các trò chơi của bạn.”

-

Phần thưởng thụ động trong token GMRX.
Chi tiêu trong thị trường tài sản kỹ thuật số của
chúng tôi.
Trò chơi, nâng cấp, mua trong trò chơi và cách
trả tiền cho trải nghiệm chơi trò chơi tổng thể
của họ.

MACHINE LEARNING
CÔNG NGHỆ AI
Nền tảng Gaimin: “Giai đoạn 1”
Khai thác Blockchain: Một ứng dụng máy tính để bàn dựa trên máy học (AI) cho
phép các game thủ phân bổ thụ động sức mạnh tính toán chưa sử dụng của GPU
của họ để xác nhận và xác minh các giao dịch trên blockchain (khai thác
blockchain). Nền tảng xử lý tất cả các khía cạnh của cài đặt khai thác, tối ưu hóa và
tất cả các quyết định và quản lý hiện tại để nhận phần thưởng tối đa.

Thử nghiệm Alpha, mô phỏng thu nhập dữ liệu trong thế giới thực:
●

Mô hình thu nhập dựa trên thử nghiệm alpha, bao gồm 10% N.E.P.
(Chương trình mở rộng mạng) 150 người dùng. Phần thưởng dành cho
game thủ 3,22 đô la / ngày với mức trung bình Khai thác 4 giờ một ngày
($ 1.175,30 một năm).

Phát triển thành MVP:
1.
2.
3.
4.
5.

A.I. (máy học) "công cụ khai thác quy tắt của máy khai thác crypto".
N.E.P (Chương trình mở rộng mạng, để giới thiệu).
Tự động chuyển đổi coin thành một đồng coin ổn định.
Tích hợp Blockchain (EOS / ETH) với mã thông báo GMRX.
Thị trường (mua, bán, cho thuê) và hội nhập cộng đồng đầy đủ.

Phát triển hiện tại
Giai đoạn: Hoàn thành thử
nghiệm Alpha

THỊ TRƯỜNG & CỘNG ĐỒNG

Thị trường
Một mã thông báo mã hóa kỹ thuật số dựa trên
thị trường GMRX dựa trên blockchain nơi người
dùng có thể chi tiền cho mua hàng trong trò chơi.

Cộng đồng
Sức mạnh cộng đồng xây dựng lòng trung
thành của khách hàng, tăng khả năng giữ chân
người dùng và nhận thức về thương hiệu.

●

Tiện ích và sự chấp nhận hàng loạt, và
do đó tăng nhu cầu về mã thông báo
GMRX.

●

Bằng chứng xã hội, sự kiện, phần
thưởng, trò chơi, giải thưởng, giải đấu,
sự công nhận của người dùng.

●

Giao dịch ngay lập tức P2P: mua, bán và
cho thuê tài sản chơi game.

●

●

Hỗ trợ hoàn toàn hợp đồng thông minh.

Nó được lên kế hoạch tài trợ cho một
đội thể thao điện tử để tạo ra một
thương hiệu, cá tính và uy tín.

TỔNG QUAN VỀ ĐỐI THỦ
Lợi thế cạnh tranh rõ ràng
Gaimin

Minergate

Nicehash

Gshare

Gamehash

Computa

Tự động "tạm dừng' khai thác

✓

✗

✗

✗

✓

✓

Hoàn toàn tự chủ (ML)

✓

✗

✗

✗

✗

✗

Tối ưu hóa thuật toán vĩnh viễn

✓

-

-

✓

✗

-

Tự động chuyển đổi crypto

✓

✗

-

✗

✓

✓

Lưu trữ Kho lạnh

✓

-

-

-

-

-

Cộng đồng & Thị trường

✓

✗

✗

✗

✗

✗

“Chức năng Mining”

✓

✗

-

✓

✓

✗

Drops động lực thụ động

✓

✓

✗

✗

✗

✓

Chương trình mở rộng mạng

✓

✗

✗

✗

✗

✓

Thật dễ dàng mẹ tôi có thể sử

✓

✗

✗

✗

✓

✓

dụng nó

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Quyết định những coin nào để khai thác
Quyết định sử dụng phần mềm và nhóm
khai thác nào (tài khoản, hồ sơ, v.v.)
Nhiều ví an toàn, sao lưu
Quản lý liên tục
Đường cong học tập cao
Giới hạn bởi sức mạnh hash cá nhân
Không hoạt động = không khai thác =
không có thu nhập

1 lần cài đặt, được cấu hình đầy đủ, A.I.
chi phối mọi thứ
Khai thác pool và quản lý tất cả coin
Không kiểm soát, thiết lập
Không có hạn chế về sức mạnh hash
(N.E.P.)
Phần thưởng tức thì
Không hoạt động = không khai thác =
không có thu nhập

MÔ HÌNH KINH DOANH &
TẠO DOANH THU

2: Thị trường

Mua trò chơi, phụ kiện,
trò chơi, tài sản trong trò
chơi.

1: "Đăng ký" loại ứng
dụng (SaaS)

Tự động được tài trợ từ phần thưởng
của người dùng. Không yêu cầu dữ liệu
thanh toán của người dùng. Chỉ trả tiền
khi bạn kiếm được.

3: Phí khai thác, giao
dịch vi mô

Lợi nhuận
từ nhiều
luồng
doanh thu

TIẾP THỊ ĐỂ THÀNH CÔNG
Chiến lược tiếp
thị mạnh mẽ
Các game thủ rất dễ định vị, cả trực tuyến và
ngoại tuyến, và không tốn kém để tiếp cận.
●

Các kênh truyền thông xã hội riêng biệt cung cấp
quyền truy cập trực tiếp vào các kênh nhân khẩu học
lý tưởng (các kênh Instagram, Twitch, Youtube).

●

Khuyến cáo về virus là bình thường trong các trò
chơi. Game thủ là nhân khẩu học được kết nối nhiều
nhất trong lịch sử.

●

Các yếu tố trò chơi có một số lượng lớn người theo
dõi trung thành và được mở để quảng bá.

DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG NGƯỜI DÙNG
Tăng trưởng người
dùng đạt được
Chúng tôi mong đợi sự chấp nhận và duy trì tích cực của
người dùng nhờ kết quả kiểm tra alpha đã được xác minh, sự
phát triển lan truyền của thế giới trò chơi, xác nhận thị trường
cho Tuần lễ trò chơi Madrid và sự sẵn có của thị trường dành
cho game thủ.

Các chỉ số / bối cảnh
●
●
●

Thị trường game hiện tại = 1.3 tỷ PC chơi game
Tỷ lệ thâm nhập thị trường 1% = 13 triệu game thủ
0.1% = 1.3 triệu game thủ

Dự báo tăng trưởng Hashrate

LỢI THẾ CẠNH TRANH
Ưu điểm độc đáo của Gaimin
●

Tiềm năng lớn. Nguồn cung rất lớn. Nhu cầu hiện tại và tương lai rất lớn.

●

Giải pháp người dùng đơn giản. Kiếm tiền thụ động. Không có nỗ lực hoặc
kiến thức được yêu cầu. Miễn phí. Mô hình đăng ký tự tài trợ, không yêu
cầu chi tiết thanh toán.

●

Sức mua tăng cường của mã thông báo GMRX.

●

Được xây dựng và lan truyền thông qua N.E.P.

●

Kinh doanh đơn giản, định hướng tương lai, có khả năng mở rộng cao, chi
phí cố định thấp, lợi nhuận cao.

"KẾ HOẠCH TỶ ĐÔ"
Kế hoạch ba năm lên tới 1 tỷ đô la
Con số "bức tranh lớn" để đạt được mục tiêu của chúng tôi
●
●
●
●
●
●
●
●

1 triệu người dùng hoạt động (Phần thưởng hoạt động trên mạng = tối thiểu 1$ / ngày thưởng)
10$ / đăng ký người dùng hàng tháng (tự động thanh toán phần thưởng, người dùng không bao
giờ nhập thông tin thanh toán)
Doanh thu 10 triệu đô la / tháng = 120 triệu đô la / thu nhập hàng năm
Chi phí hàng năm để khởi chạy nền tảng này ước tính khoảng 20 triệu đô la.
100 triệu đô la lợi nhuận hàng năm
Hệ số định giá doanh nghiệp: 10
Định giá Gaimin = 1 tỷ đô la
Thời gian để đạt được điều này phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng người dùng hàng tháng.

2 KPI quan trọng để đạt được điều này
1.
2.

Phần thưởng người dùng tối thiểu 1$ / ngày (tăng sức mua bằng mã thông báo
GMRX)
Tốc độ tăng trưởng của MAU (người dùng "hoạt động" hàng tháng) là 28k/tháng =
36 tháng cho người dùng 1 triệu

ĐỘI NGŨ
SÁNG LẬP

Martin

Clive

Calvin

Andrew

Buki

SPEIGHT

AROSKIN

ADAMUS

FARIDANI

BEN NATAN

Co-Founder / CEO

Co-Founder / COO

Co-Founder / CPO

Co-Founder / CMO

Co-Founder / CTO

Tư vấn chiến lược kinh
doanh, 28 năm trong bán
hàng và tiếp thị. Có kinh
nghiệm với khởi nghiệp
trực tuyến..

Tập trung vào các hoạt
động của công ty và hậu
cần với kiến thức chuyên
sâu trong lĩnh vực quản lý
sự kiện và phát triển cộng
đồng..

Người tạo ra Gaimin với
kiến thức sản phẩm. Một
người khai thác
blockchain có kinh
nghiệm và cố vấn về
quyết định chiến lược của
blockchain.

Người sáng lập một công
ty quảng cáo kỹ thuật số
lớn của Canada chuyên về
quảng cáo trực tuyến,
thương hiệu và mạng xã
hội..

Kiến thức sâu rộng về các
công nghệ blockchain và
tất cả các khía cạnh phát
triển sản phẩm CNTT.
Kinh nghiệm chuyên sâu
với công nghệ stack &
ML.

ĐỘI NGŨ
NGƯỜI CHƠI CỐT LÕI

Roman

Shaun

Beverley

Enrique

Miguel

GOLOVAKHA

MARTELLY

WARBURTON

SANTOS

FERRERO

VP Product Development

CIO

Branding & Community Advisor

Crypto Analyst

CGO

Kỹ sư phần mềm và kiến
trúc sư. Chuyên gia
blockchain với hơn 15
năm kinh nghiệm trong
việc phát triển các kỹ năng
Pro-Gamer.

Chuyên gia về quan hệ
công chúng, tiếp thị,
phát ngôn trước công
chúng và gây quỹ
thành công cho một số
công ty khởi nghiệp
công nghệ.

Nhà phân tích kỹ thuật
cho thị trường chứng
khoán trong 18 năm.
Ông chuyên sử dụng các
hệ thống dựa trên các
mô hình hành vi của con
người.

Cố vấn cho thị trường
Tây Ban Nha. Một
chuyên gia trong ngành
công nghiệp game và
CEO của công ty Gaming
và VR/AR của Tây Ban
Nha.

Hơn 25 năm kinh nghiệm
của công ty trong việc bán
hàng trực tiếp, phát triển
và thực hiện các chiến lược
hoạt động để mở rộng các
hoạt động quốc tế.

CÁC MỐC VÀ LỘ TRÌNH
Thành tựu 2018

Các mốc đã đạt được: Proof of Concept cơ bản
●
●
●
●
●
●

Thành lập công ty: Vương quốc Anh / Thung lũng
tiền điện tử, Zug, Thụy Sĩ
Nhóm, đối tác và tư vấn chiến lược (chơi game, tiếp
thị, quy định, Blockchain)
Hiện diện trên Internet (trang web, mạng xã hội, v.v.)
Tài liệu ban đầu (sàn, sử dụng các công cụ, litepaper,
kế hoạch tiếp thị, v.v.)
Phát triển phần mềm: Kế hoạch thử nghiệm Alpha
Yêu cầu người dùng xác nhận: Tuần lễ trò chơi
Madrid

Thành tựu 2019

Các mốc đã đạt được: Tài trợ, Hiện diện, IEOs
●
●
●
●

Tiếp tục tài trợ tư nhân
Thử nghiệm phiên bản Alpha đầy đủ
Phát hành "Báo cáo Alpha" và "Whitepaper"
Khởi chạy GMRX trên blockchain của EOS

●
●
●
●
●
●
●

Bắt đầu một PR tích cực (cộng đồng, mạng xã
hội, thông cáo báo chí)
Sẵn sàng cho IEO. Thiết lập sự hiện diện ở
Châu Á
Tiến hành hai IEO thành công để kiểm tra
tính nhạy cảm của thị trường châu Á
Bắt đầu phiên bản Beta của nền tảng
MOU, Quan hệ đối tác, Liên minh
Thêm thành viên nhóm chính
Mục tiêu tài trợ cho giai đoạn đầu tiên đạt
được - 1 triệu đô

Mục tiêu 2020
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bán mã thông báo: IEO / Hoàn thành
niêm yết
Phát triển hoàn thiệ phiên bản Beta
Thử nghiệm beta riêng tư, công khai
Ra mắt phiên bản Beta
Mua lại người dùng ban đầu
Xây dựng cộng đồng
Ra mắt MVP
Tiếp tục gây quỹ tư nhân
Tiếp tục xây dựng thương hiệu
Thu hút người dùng tích cực

GIAI ĐOẠN GÂY QUỸ & MỤC TIÊU
Dự kiến sử dụng quỹ
huy động
Giai đoạn tài trợ
Giai đoạn 1: tổng số 1 triệu đô la - tài
trợ tư nhân
Giai đoạn 2: thêm 4 triệu đô la - riêng
tư / công khai
Giai đoạn 3: thêm 5 triệu đô la - riêng
tư / công khai
Tổng cộng 10 triệu đô la để đạt được
mục tiêu của dự án.

Tình trạng tài trợ hiện tại
Giai đoạn 1: Tài trợ tư nhân
- Hiện đã huy động được 1 triệu đô la (Giai
đoạn 1)
- Giai đoạn 2 mục tiêu 4 triệu đô la.

Hoạt động/Đội ngũ
Phát triển phần mềm
Tiếp thị
Pháp lý / Tuân thủ
Cộng đồng

10%
30%
30%
5%
25%

Mục tiêu tài trợ giai đoạn 1
Giai đoạn 1: Proof of Concept, Đội ngũ
●
●
●
●
●
●
●
●

Thiết lập công ty
Yêu cầu hợp pháp, đăng ký, tuân thủ
Phát triển đội ngũ
Phiên bản Alpha đã được thử
nghiệm đầy đủ
Doanh số GMRX đầu tiên
Sự hiện diện tại châu Á
Sự hiện diện thương hiệu ban đầu
MOU, Quan hệ đối tác, Liên minh

YÊU CẦU ĐẦU TƯ

Đối với yêu cầu đầu tư
Thêm thông tin nhà đầu tư: https://gaimin.io/
Nhóm Telegram chính thức Gaimin.io: https://t.me/oﬃcialgaimin
Đối với tất cả các yêu cầu khác:
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.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM, GIẢI THÍCH TỶ LỆ
PHẦN TRĂM ROI VÀ MÃ THÔNG BÁO GMRX
Tuyên bố hướng về tương lai - Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Tài liệu này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố về quan điểm được cung cấp để cung cấp cho người mua tiềm năng của các token cơ hội
để xem sự hiểu biết, niềm tin và ý kiến của ban quản lý công ty về tương lai, để họ có thể sử dụng sự hiểu biết, niềm tin và ý kiến đó như một trong những
yếu tố để đánh giá việc mua token. Những tuyên bố này không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai và không nên dựa vào quá mức. Những báo cáo
hướng tới như vậy nhất thiết phải gắn liền với những rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết có thể khiến kết quả thực tế và kết quả tài chính
trong tương lai khác biệt so với bất kỳ dự báo nào về kết quả trong tương lai hoặc kết quả được thể hiện hoặc ngụ ý bởi những tuyên bố hướng tới đó. Mặc
dù các tuyên bố hướng tới trong bài trình bày này dựa trên những gì ban lãnh đạo Công ty xem xét các giả định hợp lý, không có gì đảm bảo rằng các
tuyên bố hướng tới sẽ chính xác, vì kết quả thực tế và các sự kiện trong tương lai có thể khác với các dự kiến trong các trường hợp đó. báo cáo. Công ty
không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố hướng tới nếu hoàn cảnh hoặc ước tính hoặc ý kiến quản lý có thể thay đổi, trừ khi luật pháp hiện hành quy định
khác. Người đọc được khuyên không nên quá tin tưởng vào các tuyên bố hướng tới tương lai.

Giải thích tỷ lệ phần trăm ROI và giai đoạn Vesting mã thông báo GMRX
* Giải thích về tỷ lệ hoàn vốn đầu tư - lợi nhuận để chi trả cho khoản đầu tư ban đầu và lợi nhuận thêm 20% (trong số 100 nghìn được đầu tư, lợi tức đầu
tư tối thiểu 20%, hoàn vốn 120,000 đô la Mỹ)
** Thời hạn Vesting - Thời hạn Vesting sẽ chỉ định một số mã thông báo nhất định bị chặn trong hợp đồng thông minh để phân phối theo tỷ lệ cố định
được ban hành theo một bộ quy tắc được lập trình sẵn sẽ được xác định ở giai đoạn sau (ví dụ: 10% 30 ngày sau ICO và 90% trong thời gian sau 12 tháng
sau ICO theo phân số)

