
V4 Gimmer - Executive Summary 
  
Buod 
Ang Gimmer ay magiging automated trading platform para sa lahat, mula sa may mga karanasang traders 
hanggang sa mga baguhan. Ang mga automated service ng Gimmer ay napakadaling gamitin, totoo, at ligtas. 
Dahil sa social community sa loob ng ecosystem, ang pangmatagalang layunin ng Gimmer ay ang maging 
nangungunang destinaston ng mga taong gustong mag-trade ng cryptocurrencies. 
  
Suliranin  
Ang pagte-trade ng cryptocurrencies ay maaaring maging ubos oras at kumplikado. Kailangan mong 
maintindihan ang kumplikasyon sa trading at ang mga suliraning maaaring makaharap sa buong araw, ang 
mabilis tumataas at talagang malikot na cryptocurrency market. Upang maging matagumpay sa trading, 
kailangan mong bantayang maigi ang iyong trades. Ito ay hindi iniiwanan nalang ng basta, na nangangahulugang 
ang cryptocurrency trading ay hindi para sa lahat ng potensiyal na investors. 
  
Solusyon 
Ang Gimmer ay nilikha bilang isang community-based automated cryptocurrency trading platform kung saan ang 
users ay nakiki ng uri ng customer.pag-ugnayan sa isa’t isa, magbabahagian ng kaalaman at sabay na lalago 
ang kaalaman. Ito ay madaling magagamit at madaling maa-access ng lahat 
  
Ang mga may karanasang traders ay madaling makakapag-set up ng trading bot gamit ang point and click 
interface. Maari nilang iparenta ang kanilang trading strategies sa ibang users gamit ang bot store, at gumawa ng 
karagdagang kita habang tumutulong sa komunidad. 
  
Ang mga baguhang users ay maaaring pumili sa ilang ready-to-go trading bots na ginawa ng mga may 
karanasang traders. Pumili mula sa pay-as-you-go o mga libreng solusyon. Wala nang pangangailangan para sa 
anumang karanasan sa trading o programing skills, na nagbibigay daan sa Gimmer para maging perpekto para 
sa sinumang nais mag-invest sa cryptocurrency market. 
  
Ang Market 
Mayroong humigit kumulang 26 milyong tao na nagte-trade ng cryptocurrencies sa buong mundo. Sa higit 1,200 
cryptocurrencies, at mga bagong cryptocurrencies na nalilikha araw-araw, dumadami rin ang kailangang 
malaman ng lahat ng traders. Para malaman ang mga ganitong impormasyon, maraming research ang kailngang 
gawin, at ito ay kumakain ng maraming oras. Ang araw araw na trading volumes ay karaniwang lumalampas sa 
$11B, na may pangkalahatang market cap na higit $440B. 
  
Ang aming layunin ay makuha ang atensiyon ng kasalukuyang sektor ng crypto-trading pati ang paggawa ng 
bagong tahanan para sa bagong komunidad ng traders at palakihin pa ang sakop nito. Ang mga taong ito ay ang 
mga bagong traders at mga may karanasang traders na bago sa mundo ng crypto na gustong gumawa ng sarili 
nilang automated trading strategies para iparenta at kumita ng naipapalit na tokens. 
  
Validation ng Produkto at ang Roadmap 
Isang beta version ang isinagawa sa simula ng 2017 na naging matagumpay. Higit 800 aktibong users ang 
gumawa ng 7,170 trading bots na may magandang performance na may natalang +87% return sa ibabaw ng 
natural na pagtaas ng presyo ng coin. Ang aming road map ay naglalayong gamitin ang aming kaalaman at 
pagtibayin ang pangunahing plataporma at magdagdag ng mga bagong paraan para makapag-trade ang users 
ng cyptocurrencies, tulad ng Arbitrage at Lending bots pati ang pinaka inaabangang CopyTrader feature. 
  
Ekonomiya ng Token 
Ang Gimmer Token (GMR), na inilabas base sa DLT legislation ay itinalaga ng HM Government ng Gibraltar. Ang 
GMR Tokens ay ginagamit para mag-charge ng automated trading bots, i-customise ang strategies gamit ang 
indicators, safeties at multiple currency pairs at magrenta ng bot strategies mula sa ibang users. Ang GMR ay 



ginagamit para magbigay ng reward at  magbigay ng iincentive sa customers gamit ang ilang affiliate at social 
schemes na magdudulot ng benepisyo sa komunidad. Ang GMR ang tanging paraan ng pagbabayad na 
tinatanggap sa Gimmer ecosystem. Ang GMR Tokens ay maaaring ipalit sa cryptocurrency exchanges. 
 
 
Istruktura ng Token 
Kabuuang supply: 110,000,000 GMR 
Nakalaan sa presale: 15,000,000 GMR 
Nakalaan sa public token sale : 85,000,000 GMR (dagdag pa ang hindi naibentang tokens sa presale) 
 
Soft cap: 4,800 ETH 
Hard cap: 35,000 ETH 
 
Nakalaan sa Bounties, Advisers, Team at Reserves: 10,000,000 GMR 
Ang halaga ng GMR na nakalaan sa bounties, advisers, reserves at team ay katumbas ng 10% ng kabuuang 
bilang ng ilalabas na tokens (ang mga naibentang tokens at ang ibibigay na bonus). Bounties: +4% ng kabuuang 
tokens. Advisers, reserves at team: +6% ng kabuuang tokens. 
  
Tinatanggap na cryptos: ETHER (ETH) 
Presyo ng palitan: 1 ETH = 2,500 GMR (dagdag pa ang mga bonus) 
 
Pinakamababang transaksyon sa Pre sale: 30 ETH 
Pinakamababang transaksyon sa public token sale: 0.1 ETH 
 
 
Istruktura ng Token bonus 
Bonus sa Presale 
3,000 ETH pataas ay makakatanggap ng +40% Bonus na GMR Tokens. 
300 ETH hanggang 2,999 ETH ay makakatanggap ng +30% Bonus na GMR Tokens. 
30 ETH hanggang 299 ETH ay makakatanggap ng +25% Bonus na GMR Tokens. 
 
Public Token Sale 
Sisimulan namin ang public token sale na may 20% bonus, na mababawasan ng 5% kada linggo hanggang 
matapos ang sale o ang lahat ng max cap ay naabot na. 
  
Week 1 +20% Bonus na GMR Tokens 
Week 2 +15% Bonus na GMR Tokens  
Week 3 +10% Bonus na GMR Tokens 
Week 4 +5% Bonus na GMR Tokens  
 
Petsa ng mga Token Sale 
Simula ng Presale: Enero 17 2018  
Pagtatapos ng Presale: Enero 31 2018 o kung ang presale cap ay naabot na 
 
Simula ng Public Token Sale: Pebrero 1 2018 
Pagtatapos ng Public Token Sale: Pebrero 28 2018 o kung ang max cap ay naabot na 
  
Pag-issue ng GMR Tokens 
Ang GMR Tokens ay ipamimigay simula Pebrero 1 2018, kung kailan ma-confirm ang mga transaksyon. Ang 
GMR Tokens sa presale ay ipapamigay sa Pebrero 1 2018. Ang GMR Tokens ay matatagpuan sa inyong ERC20 
wallet ngunit ito ay hindi maaaring i-trade hanggang matapos ang Token Sale sa February 28 2018. 
 
 



Pangwakas na Pahayag  
Ang Gimmer team ay naglalayong gawing madali at bukas para sa lahat ang crypto-trading. Ang team na 
binubuo ng tunay na entrepreneurs, may karanasang developers at designers, na suportado ng mga eksperto sa 
legal, pinansiyal, negosyo at trading.  
 
Alamin pa ang tungkol sa Gimmer sa www.gimmer.net 
Basahin ang aming whitepaper sa: https://token.gimmer.net/#whitepaper 
Gusto mo kaming kausapin? Makipag-ugnayan sa aming team sa: team@gimmer.net 
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