
Trading Automatizado de Cripto

Resumo
Gimmer será a plataforma de negociação automatizada de criptomoeda de escolha para todos, de 
comerciantes experientes para iniciantes completos. Todos os serviços automatizados da Gimmer são 
fáceis de usar, transparentes e seguros. Com uma comunidade social no coração do ecossistema, o 
objetivo de longo prazo da Gimmer é ser o destino número um para as pessoas que desejam lucrar com 
criptomoedas.

Problema & Solução
Negociar e investir em criptomoedas pode ser demorado e complexo. Você precisa entender as 
complexidades da negociação e as complexidades de um mercado de criptomoeda 24/7, de rápido 
crescimento e altamente volátil. Para ser bem sucedido com a negociação, você precisa monitorar 
constantemente seus negócios. Não é um caso de “definir e esquecer”, o que significa que o 
comércio de criptomoeda é inacessível para um grande número de investidores potenciais.

É por isso que o Gimmer foi construído como uma plataforma de negociação automatizada de 
criptomoeda baseada na comunidade, onde os usuários interagem, compartilham e aprendem juntos. 
É fácil de usar e acessível a todos os tipos de clientes.

Os comerciantes experientes podem configurar rapidamente um bot comercial usando a interface de 
ponto e clique. Eles podem alugar suas estratégias de negociação para outros usuários através da 
loja de bot, gerando uma renda adicional enquanto ajudam a comunidade.

Os usuários principiantes podem escolher entre uma variedade de soluções de negócios comerciais 
prontas para uso construídas por comerciantes experientes. Escolha entre soluções de pagamento 
por uso ou soluções gratuitas. Não há necessidade de nenhuma experiência comercial anterior ou 
habilidades de programação, tornando o Gimmer perfeito para quem quer investir no mercado de 
criptomoeda .

O Mercado
Existe uma estimativa de 26 milhões de pessoas que comercializam criptomoeda em todo o mundo. 
Com mais de 1.200 criptomoedas, e novos sendo criados todos os dias, há muito para aprender para 
todos os comerciantes. Para encontrar essa informação, muitas pesquisas precisam ser feitas, o que 
também consome tempo valioso. Os volumes diários de negociação geralmente excedem $ 11B, com 
um limite de mercado global de mais de $ 440B.

Nosso objetivo é capturar a atenção do setor de criptográfico existente, bem como criar uma nova casa 
para atrair uma nova comunidade de comerciantes e aumentar o espaço. Estes serão novos 
comerciantes com experiência mínima, bem como comerciantes experientes novos para cripto que 
desejam criar suas próprias estratégias de negociação automatizadas para alugar e, assim, ganhar 
tokens trocáveis.

Validação Precoce de Produtos + Roteiro
Uma versão beta foi lançada no início de 2017 e teve um grande sucesso. Mais de 800 usuários ativos 
criaram 7.170 bots comerciais com o melhor desempenho com retorno de + 87% em cima do 
crescimento orgânico da moeda. Nosso roteiro agressivo tem como objetivo levar nossas 
aprendizagens e evoluir a plataforma principal e adicionar novas maneiras para que os usuários 
troquem criptografia, como os bots Arbitrage e Lending, bem como um recurso CopyTrader muito 
aguardado.

Uso de Token
O Gimmer Token (GMR), emitido de acordo com a legislação DLT estabelecida pelo HM Government 
of Gibraltar. GMR Tokens são usados para cobrar robôs de negociação automatizados, personalizar 
estratégias com indicadores, segurança e múltiplos pares de moedas e alugar estratégias de 
comercialização de bot de outros usuários. O GMR também é usado para recompensar e incentivar 
os clientes através de vários esquemas sociais e jurídicos que beneficiam a comunidade. O GMR é 
o único pagamento aceito no ecossistema Gimmer. GMR Tokens serão permutáveis em câmbios 
de criptomoeda.
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Estrutura Token
Suprimento máximo: 110,000,000 GMR

Disponível em pré-venda: 15,000,000 GMR

Disponível na venda pública de token : 85,000,000 GMR (mais quaisquer tokens não vendidos na pré-venda)

Soft cap: 4,800 ETH

Hard cap: 35,000 ETH

Recompensas máximas, conselheiros, equipe e reservas: 10,000,000 GMR

A quantidade de GMR criada para recompensas, conselheiros, reservas e equipe será equivalente a 10% da quantidade de tokens 
GMR emitidos (Tokens vendidos mais bônus). Bounties: + 4% do total de tokens emitidos. Conselheiros, reservas e equipe: + 6% do 
total de tokens emitidos.

Criptos aceitos: ETHER (ETH)

Taxa de câmbio: 1 ETH = 2,500 GMR (mais bônus aplicável)

Transação mínima pré-venda: 30 ETH

Transação mínima de venda pública de token: 0.1 ETH

Estrutura de bonificação de token
Bônus de Pré-Venda
Contribuições entre 300 ETH e 2,999 ETH receberão + 30% Bonus GMR Tokens.    
Contribuições de 3.000 ETH e acima receberão + 40% Bonus GMR Tokens.

Bônus de Venda Pública de Token
Abriremos a venda de token público com um bônus de 20%, que diminuirá em 5% a cada semana 
até a venda terminar ou o limite máximo atingido.

Semana 1 + 20% Bonus GMR Tokens em todas as contribuições Semana 2 + 15% Bônus GMR Tokens 
em todas as contribuições Semana 3 + 10% Bonus GMR Tokens em todas as contribuições Semana 
4 + 5% Bônus GMR Tokens em todas as contribuições.

Datas da Venda Token

Pré-venda: 17 de janeiro de 2018 

Pré-venda termina: 31 de janeiro de 2018 ou quando o limite de pré-venda é atingido

Início da venda pública token: 1 de fevereiro de 2018
Venda pública token termina: 28 de fevereiro de 2018 ou quando o limite máximo é alcançado

Emissão de Tokens GMR
Os Tokens GMR serão emitidos a partir de 1 de fevereiro de 2018, conforme cada transação for 
confirmada. Os Tokens GMR pré-emitidos serão emitidos em 1 de fevereiro de 2018. Os Tokens 
GMR serão visíveis em sua carteira ERC20, mas os Tokens GMR não serão negociáveis até que a 
Token Sale tenha fechado em 28 de fevereiro de 2018.

Declaração de encerramento
A equipe do Gimmer tem como objetivo o trading de cripto fácil e acessível a todos. A equipe é 
composta por empresários comprovados, desenvolvedores e designers experientes, todos 
apoiados por especialistas legais, financeiros, empresariais e comerciais.

Saiba mais sobre o Gimmer em www.gimmer.net

Leia nosso whitepaper completo em: http://bit.ly/2EeJHc6

Quer entrar em contato? Você pode contatar a equipe em: team@gimmer.net
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