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Jurisdictie en Regelgevingen  

zulke activiteiten hebben bijkomende risicos. Onvoorziene problemen kunnen resulteren in
het verlies van een van GMR’s Tokenhouder zijn effecten of de waarde van de GMR Token.

responsief blijven en zal nauw werken met regelgevers wanneer dit nodig is, om zo 
stappen vooruit te kunnen blijven maken.

veranderen als reactie op verschillende factoren van buitenaf, inclusief technologische 
innovaties, regulerende factoren, en/of valuta prijsschommelingen, inclusief maar niet 

voorbereid bij een mogelijk strenger gereguleerde ontwikkeling in de branche en wil het

GMR Tokenhouders nemen risico's wanneer zij deelnemen aan handelsactiviteiten en

Het team van Gimmer is zich bewust van de bijkomende potentiële risico's van een

potentiële risico minimaliseren op een commercieel geaccepteerde manier. Gimmer zal

Alle informatie hier die toekomstgericht is, moet als speculatief worden beschouwd en kan

beperkt tot de marktwaarde van cryptovaluta's.

gedecentraliseerd crypto-handels platform en de aangesloten cryptovaluta's. Gimmer is 

Op het moment van de publicatie van deze whitepaper, zullen Gimmer Tokens (GMR)

hebben. Tenzij potentiële deelnemers het volledig begrijpen en de aard van Gimmer en de  
bijkomstige potentiële risico's die investeren in GMR Tokens met zich meebrengt accepteert, 
zouden zij niet moeten bijdragen in de Gimmer Token verkoop. GMR Tokens worden niet
gestructureerd of verkocht als obligaties. GMR Tokens nemen geen deel aan Gimmer en 
GMR Tokens behouden geen rechten binnen Gimmer. GMR Tokens worden verkocht als 
functioneel goed en alle opbrengsten ontvangen door Gimmer kunnen vrij besteed worden 
door Gimmer zonder enige voorwaarden, zolang uiteengezet in deze whitepaper. Deze

geen potentieel gebruik kennen buiten het ecosysteem van het Gimmer platform, niet
toegestaan zijn te kopen, verkopen of andere manier te handelen op beurzen van derden. 
Deze whitepaper vormt geen advies noch aanbeveling voor Gimmer, het biedt directeuren,  
werknemers, vertegenwoordigers, adviseuren, consultants, of elk ander persoon die

kopen of verkopen, noch een verzoek om aan te zetten tot het investeren of financieel

whitepaper en de Gimmer Token Verkoop en elke andere informatie afkomstig van de 
Gimmer website is niet bedoeld of van toepassing voor inwoners van de V.S., China, of

bijdragen in enige vorm en moet op geen enkele manier zo benaderd worden. Deze

Zuid-Korea of elk ander land of gebied waar de transacties overwogen in deze whitepaper 

Jurisdicties"). Inwoners of juridische entiteiten woonachtig in Verboden Jurisdicties mogen niet

te verliezen. GMR Tokens zouden niet aangekocht moeten worden op speculatie of inves- 
teringsdoeleinden met de verwachting winst te maken of onmiddellijke doorverkoop. 
Geen beloften of toekomstige prestaties of schattingen zullen worden gemaakt met het 
zicht op de GMR Tokens, inclusief geen beloften van verbonden prijzen, geen beloften of 

deelnemen aan de Gimmer Token Verkoop. Deze whitepaper is alleen bestemd voor het   
verschaffen van informatie. Toestemming is vereist voor de distributie van een of alle
delen hierin.

deze whitepaper bemachtigd, zich op de verdiensten bij de deelname van de Gimmer 
Gimmer Token Verkoop. Deelname in de Gimmer Token verkoop biedt substantiële 

gehele bedrag of een groot deel van uw investering. Neem niet deel aan de Gimmer Token

illegaal zijn of worden, of rechtspersonen en entiteiten die daarin zijn gevestigd ("Verboden

Verkoop tenzij u bereid bent om het door u geïnvesteerde bedrag in GMR Tokens volledig 

doorlopende betalingen en geen garanties dat de GMR Tokens enige vorm van waarde zal

whitepaper is geen vooruitzichts- of openbaarmakingsdocument en is geen aanzet tot   

risico's met zich mee en kan speciale risico's dragen wat kan leiden tot het verlies van het 
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schattingen en aannemingen redelijk zijn; hoewel er geen garanties zijn op de 

wordt voldaan aan de wettelijke vereisten of andere verplichtingen. Desalniettemin, gelooft 

te zorgen dat de geplande mechanica correct zijn en in overeenstemming met de huidige 

Gimmer is van plan de ingezamelde fondsen van de GMR Tokens te investeren in de 

die vermeld worden in deze whitepaper. Gimmer maakt geen en wijst nadrukkelijk alle     
verklaringen en garanties af (expliciet of impliciet door regelgeving of anderszins) 

Gimmer dat ze alle stappen op commercieel gebied hebben genomen om ervoor te 

Deze whitepaper bevat verwijzingen naar gegevens van derden en publicaties vanuit
de branche. Gimmer vertrouwt erop dat de data van de industrie accuraat is en dat de 

nauwkeurigheid of volledigheid van deze data. Bronnen van derden vermelden in het 
algemeen dat de informatie die hierin is opgenomen, verkregen is uit bronnen die als 
betrouwbaar worden beschouwd; hoewel er geen garanties zijn op de nauwkeurigheid  
of volledigheid van deze informatie. Alhoewel de gegevens beschouwd worden als 
betrouwbaar, hebben we niet onafhankelijk geverifieerd dat de gegevens afkomstig van  
bronnen van derden waarnaar in dit document wordt verwezen of de onderliggende 
veronderstellingen waarop dergelijke bronnen vertrouwd worden, zijn vastgesteld.

Neem alstublieft in acht dat Gimmer bezig is met het maken van een juridische en
regelgevende analyse van de functionaliteit van de GMR-tokens. Nadat deze 
analyse is voltooid kan Gimmer besluiten om de bedoelde functionaliteit van de  
GMR Tokens te veranderen om ervoor te zorgen dat de regelgevende wetten of   
vereisten nageleefd worden waaraan wij moeten voldoen. In het geval dat we besluiten 
om de beoogde functionaliteit van de GMR Tokens aan te passen, zal Gimmer het
het gedeelte van de whitepaper waar dit staat vermeld bijwerken en de laatste versie 
hiervan vrijgeven op de website.

De GMR Tokens kunnen beïnvloed worden door regelgevingen, inclusief potentiële 
restricties op het eigenaarschap, gebruik, of bezit van dergelijke tokens. Ook kunnen 
toezichthouders of andere omstandigheden ervoor zorgen dat de mechanismen van   
de GMR Tokens moeten worden aangepast. Gimmer kan de mechanica herzien zodat er   

overwogen regelgevingen.  

vertegenwoordigingen of garanties geeft voor de precieze tijd van het uitbrengen 
van een werkend crypto-handels platform beschikbaar voor het grote publiek.

financiering van software-ontwikkelingen en -exploitaties. Alhoewel Gimmer geen  

Deze whitepaper is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden en kan nog aangepast worden. 
Gimmer kan de accuraatheid van de gemaakte uitspraken of conclusies niet garanderen 

welke dan ook, inclusief maar niet gelimiteerd tot: 

verwijzingen of vertrouwen afkomstig uit deze whitepaper, wanneer er zelfs advies is 
uitgesproken voor zulke schades.  

elke verklaring en garantie gerelateerd tot verkoopbaarheid, geschiktheid tot  
particulair gebruik, gepastheid, levering, benaming of het wel of niet in overteding zijn; 

de inhoudelijke stukken van dit document accuraat zijn en vrij van enige fouten; en  

dat dergelijke inhoud geen rechten van derden schendt. Gimmer zal geen 
aansprakelijkheid dragen voor schadevergoedingen omtrent het gebruik, enige  

-

-

-
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verwachtingen uitgedrukt, geïmpliceerd of waargenomen in vooruitblikkende 

risico's veronderstellingen en andere factoren zouden ertoe kunnen leiden dat Gimmers 
feitelijke resultaten, prestaties, verrichtingen en ervaringen wezenlijk verschillen van de

op wat Gimmer als redelijke aannemingen beschouwd , kunnen deze onzekerheden,  

verklaringen. Gezien de risico's, mogen toekomstige deelnemers die deelnemen aan 
de GMR token niet overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen.

Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op bepaalde aannames en analyses
gemaakt door Gimmer kijkend naar de ervaring en perceptie van eerdere trends, 
huidige omstandigheden en verwachte toekomstige ontwikkelingen en andere factoren
die volgens Gimmer geschikt zijn en die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden. 
Alhoewel de toekomstgerichte verklaringen die deze whitepaper bevat gebaseerd zijn

verwachtingen en kijk op de toekomstige gebeurtenissen. In sommige gevallen zullen

Deze whitepaper bevat toekomstgerichte uitspraken of informatie (oftwel 
"toekomstgerichte verklaringen") die gerelateerd staan aan Gimmers huidige

deze toekomstgerichte verklaringen herkend worden aan woorden als “misschien”, 
"zullen", "verwachten", "wellicht", "mikken op", "schatten op", "bedoelen", "plannen",

die worden beschouwd als de toekomstgerichte verklaringen. Gimmer heeft deze
verklaringen gebaseerd op de huidige verwachtingen en projecties over de toekomstige 
gebeurtenissen en de financiële trends waarvan wordt verwacht dat het van invloed  

behoeften, de eventuele resultaten van een gebeurtenis met de token of de waarde

Naast verklaringen met betrekking tot de hier uitgesproken zaken zal deze whitepaper
toekomstgerichte verklaringen gerelateerd aan het voorgestelde operationele model 
van Gimmer bevatten. Het model zal alleen de doelstellingen weergeven en is geen 
prognose, projectie, of voorspelling van toekomstige bedrijfsresultaten.

Voorzichtigheid bij de toekomstgerichte uitspraken

of prijsstabiliteit van de GMR Tokens. 

"geloven", "potentieel", "doorgaan met", is/zijn waarschijnlijk" of soortgelijke termen,

kan zijn op de financiële situatie, bedrijfsresultaten, bedrijfsstrategie, financiële
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Samenvatting

om toe te treden waren enorm en de leercurves nog groter. Met achtergronden als 
crypto's. Maar hoe meer ze zich erin verdiepten hoe verwarrender het werd. De barrières  

een geautomatiseerd cryptovaluta handelsplatform te creëren die voor iedereen te  

Gimmer is ontstaan door zowel intriges als frustraties. Het begon toen 2 vrienden

designer van gebruikerservaring en Full Stack ontwikkelaar, hadden zij de visie om 

gebruiken is.

- beiden blockchain enthousiastelingen -  besloten om te kijken naar het handelen in

door ons toegewijde team, dat Gimmer heeft gecreëerd naast onze volledige banen. 
Als individuelen, zijn wij meesters in ons vak en nijverheid. Gezamenlijk zijn wij

Met de opgebrachte fondsen van de GMR Token verkoop, zullen we de mogelijkheid

maar ook om successen te boeken in de wereld van crypto's, de blockchain-technologiën. 

Verkoop is een grote mijlpaal voor ons. We willen graag deze gelegenheid gebruiken om 

gepassioneerd en enthousiast om niet alleen Gimmer tot een succes te brengen, 

Deze whitepaper weergeeft de huidige status en toekomstplannen van het Gimmer
platform. Het heeft het doel weer te geven hoe wij de expertise van ons team gebruiken

wereldwijde team van experts kunnen financiëren en laten groeien, zodat ze zich volledig  
op Gimmer kunnen concentreren. Ze kunnen 24/7 samenwerken om de lijst van de  
geweldige eigenschappen, verbeteringen en functies die  beschreven staan in onze 

Om tot hier te komen is een geweldige ervaring geweest en het bereiken van de Token 

iedereen van ons gepassioneerde en toegewijde team van Gimmer, onze families die ons 

Samen gaan wij grootse dingen bewerkstelligen.

Tot op heden is Gimmer (momenteel een werkende beta versie) zelf gefinancieerd 

steeds zijn blijven steunen en onze adviseurs voor hun hulp en begeleiding, te bedanken. 

en hoe de wereld razendsnel aan het veranderen is met het zicht op digitale valuta's.

hebben om de ontwikkeling en lancering van Gimmer in 2018 te versnellen. We zullen ons 

roadmap. Gimmer heeft een snelgroeiend netwerk van medewerkers die graag willen

om het handelen in cryptos toegankelijk en gemakkelijk te maken voor iedereen.
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verschillende verdiensten hebben, hebben ze normaliter handmatige middelen, dus voor 
iedereen die op zoek is naar echt profiteren van de markten moet gekluisterd aan hun 
computerscherm zitten – anders dan bij de normale beurzen, handelen cryptovalutas 24/7.

Als je naar de top 20 cryptovaluta beurzen (op het moment van schrijven) kijkt, is het 
gecombineerde 24-uurs handelsvolume dat is afgebeeld en berekend op
www.coinmarketcap.com $3.7 miljard USD. Bij het analyseren het verkeer van de grote 
beurzen schatten we ongeveer dat er 26 miljoen actieve investeerders van over de hele   

hebben geschat te groeien met 1.000 tot 3.000 nieuwe klanten op een dagelijkse basis.

Hoewel er veel sceptici op de wereld zijn die zeggen dat de blockchain- 
technologie en de cryptovaluta's niets meer zijn dan een bubbel, suggereren
de groeiende gegevens wat anders. Gimmer gelooft in de principes van

Dus met meer dan 1,200+ valutas en meer dan 5,000 beurzen is het geen verrassing 
dat de meer dan 100 crypto beurzen drukbezochte plekken zijn. Hoewel de beurzen 

wereld handelen op de 20 grootste crypto beurzen. Sommige van de grootste beurzen

decentralisatie, transparantie, geheimhouding en beveiliging wat betekent dat de  
technologie en cryptos hier zijn om te blijven en slechts aan het begin staan. 

meer dan 1,200+ cryptovaluta's met een totale marktwaarde van $440+ miljard USD. 

complex en moeilijk te begrijpen. Ze vereisen diepgaande kennis van de markten en
programmeervaardigheden, die nieuwe klanten vervreemdt en blijken zelfs tijdrovend 
te zijn voor de meer ervaren handelaren. Gimmer lost dit probleem op, het is snel en
makkelijke op te zetten en er is geen diepgaande kennis van de markten voor nodig 
en verder ook geen programmeervaardigheden.

Sociale handel is succesvol geweest voor traditionele markttransacties, maar is  
niet overgenomen in de markt voor cryptovaluta's. Met zoveel groei in de markt en 
dergelijke waarde voor klanten, zien we dit als een enorme kans voor Gimmer.

Op het moment van schrijven van deze whitepaper, zijn er volgens coinmarketcap.com 

Om perspectief te bieden aan de grootte van de markt, zou je je moeten voorstellen dat  

Er zijn al een aantal geautomatiseerde handelsbot-platforms, maar die zijn wel

als cryptovalutas zich op de aandelenmarkt bevonden, volgens de S&P 500-classificatie 
(de top-500 grootste bedrijven van de marktkapitalisatie genoteerd op de Amerikaanse 

De markt is momenteel verdeeld tussen Bitcoin en Altcoins (de naam die is gegeven

beurzen) de markt van cryptovalutas een 29ste plaats zou bekleden.

aan alle andere coins), met altcoins die zon 45-50% van de markt delen.
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Hoe Gimmer werkt

De oplossing

Wat is Gimmer

om deze effectief te gebruiken heb je programmeervaardigheden nodig, wat extra 
complexiteit met zich meebrengt en vaak een barrière vormt om mee te beginnen.

investeerders. Om deze informatie te vinden moet je veel onderzoek doen, wat ook een
tijdrovende bezigheid is.

Met nieuwe valuta's die dagelijks worden gecreëerd is er veel te leren voor nieuwe 

niet langer voor hun beeldscherm gekluisterd te blijven zitten. Nu kunnen ze snel en
gemakkelijk handels strategieën creëren en een eigen team van Gimmer bots doen al
het kopen en verkopen voor hun. Handelsbots worden geconfigureerd via een eenvoudig
punt en selecteren zelf een poort zodat je niet allerlei dingen van programmeren hoeft te
leren of nieuwe vaardigheden moet aanleren voor het creëren van jouw strategie.

Sommige platforms hebben een basisvorm van een geautomatiseerde handelsbot, maar 

In een markt die nooit slaapt hoeven ervaren handelaren en crypto-enthousiastelingen 

Sinds het begin, is handelen en investeren in crypto's een tijdrovende en complexe
bezigheid geweest. Je moet niet alleen de complexiteit van het handelen onder de 
knie krijgen, maar ook de complexiteit van de snelgroeiende markt. 
Omdat de cryptomarkt 24/7 is geopend kan het erg onstabiel blijken, om succesvol
te zijn in het handelen, moet je constant je investeringen in de gaten houden. Het is  
niet zomaar aanschaffen en er niet meer naar omkijken.

handelen voor de klant – op parameters die de klant heeft ingesteld. Voor de bots heb je

obligaties en valuta's instellen. Eenmaal opgezet, kun je backtests uitvoeren om te zien  
hoe jouw strategie zou hebben gepresteerd over een vorige handelsperiode - dit is

verkoopopdrachten zodat je dat niet meer hoeft te doen.

Je kunt bij het configureren van een handelsbot een verschillend aantal indicatoren,

Met Gimmer, hoef je geen ervaren investeerder of programmeur te zijn.

Ons doel is om het beste geautomatiseerde handelsplatform te worden dat de blockchain  
ooit heeft gezien. Een die snel en gemakkelijk te gebruiken is en toegankelijk is voor alle
klanten, ongeacht achtergrond of handelservaring.

Gimmer maakt eenvoudig verbinding met een crypto-account van een klant op een

programmeersvaardigheden nodig, geen ervaring in handelen en je hebt geen diepgaande 

investeren in de markt van crypto's en die niet de relevante vaardigheden bezit of de tijd
heeft om de markten continue te bekijken.

uitgewerkt met behulp van historische gegevens. Als je klaar bent, laad je de bot op met 
Gimmer tokens, zit lekker achterover en relax. De Gimmer handelsbots verbinden zich  

beurs en maakt dan gebruik van geavanceerde algoritmische handelsbots om zo te  

Verklaring probleem

kennis van crypto s nodig. Gimmer is geschikt voor iedereen die wilt handelen en

rechtstreeks en veilig met de beurzen van uw voorkeur en regelen de koop- en 
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• 
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het gebruik van één indicator, één dekking en één paar, zonder invloed

Geautomatiseerde handelsbots die snel en gemakkelijk op te zetten zijn met jouw

eigen handels strategieën

Verdien GMR tokens door het verhuren van jouw strategieën aan andere klanten 

in de Bot Store

Huur bots die gebruikt en getest zijn met strategieën van andere gebruikers

Makkelijk op te zetten zonder programmeerservaring

Multi-coin handelen wat je in de positie brengt met meerdere valuta te handelen

Gratis backtesting wat de mogelijkheid biedt om je strategie van een vorige periode te

testen en om te zien hoe het had gepresteerd gebaseerd op historische gegevens

Simulator modus wat je de kans geeft om een strategie live uit te proberen zonder echt

te investeren om de gebruiker zelfvertrouwen te geven 

Voeg meer dan 80 indicatoren toe aan je strategie om je handelen te maximaliseren

Voeg meer dan 10 dekkingen toe aan je strategie om enig verlies in te perken of te limiteren

K

tussen verschillende beurzen

handelaren

Geautomatiseerd crypto-lenen  - we maken een speciale bot die leningen afsluit, 

en belegt in de valuta met de meeste tekorten, dus een hoger rendement aan rente.

De leningbot bedraagt bijna geen risico, omdat het cryptovaluta's uitleent aan handelaren  

die de beurs gebruiken en geen opnames toestaat, de leningen worden ondersteund door  

de eigen cryptovaluta van de kredietgever.

Configurator - Onboarding-proces om het risicoprofiel van de gebruiker te identificeren

klanten

ies tussen verschillende handelswijzen

Arbitragehandel, maak winst door de verschillende prijzen van coins te verhandelen

Sociaal handels netwerk zodat je kan leren, discussiëren en verbinden met andere 

Lichte gedecentraliseerde applicatie DAPP - veilig, snel en kostenbesparend voor de

Een standaard geautomatiseerde handelsbot is gratis aangeboden. Dit komt met het 

Wat is er anders aan Gimmer

door het huren van strategie n van de Gimmer Bot Store. Alles in de Bot Store heeft 
live statistieken om te laten zien hoe de strategieën hebben gepresteerd en welke
waarderingen deze hebben gekregen en welke strategieën het meest populair zijn.

Dit maakt het mogelijk voor echte beginners om met zekerheid en gemak te investeren

mogelijk zijn om materiaal leuk te vinden of te beoordelen.

Bij het gebruik van handelsbots verwijder je de mogelijkheid voor menselijke fouten, 
vermijd je dure emotionele beslissingen en ook belangrijk, het bespaart je het 
onthouden van complexe strategieën.

Binnen het Gimmer ecosysteem hebben alle klanten de mogelijkheid om hun informatie,

handelaren in ons ingebouwde 'social trading network'. Voor gebruikers zal het ook

Verder kunnen ervaren en succesvolle handelaren extra bijverdienen door het 'verhuren'
van hun strategieën aan andere klanten op de Gimmer Bot Store.

inzichten en inkijken over cryptovaluta's te delen, vragen te stellen en te leren van andere
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Betalingen voor het huren van handelsbots, leningbots en arbitragebots

Huren van handels strategieën van andere klanten

Customiseren van jouw handels strategieën met extra valutaparen, indicatoren en dekkingen.

Verdienen van GMR tokens voor het maken van materiaal in Gimmer’s sociale netwerk

Hoe gebruik je Gimmer 

Hoe krijg je de toegang to Gimmer

Als beloning voor het uitkomen in de community op de ‘Best Bot’ ranglijst

Als beloning voor het uitbreiden van de community door vrienden uit te nodigen

Het Gimmer ecosysteem heeft zijn eigen vorm van valuta met de naam Gimmer Token

ecosysteem zullen GMR Tokens voor benodigd zijn. Dit inclusief, maar niet gelimiteerd

live te zien handelen op de beurzen. 

zien zijn in jouw activiteiten.

Wanneer je er klaar voor bent stel je de
parameters in en laat je de bot de rest doen. 

handelen zal automatisch synchroniseren
met jouw account van de beurs en al te 

moet staan. Wij denken dat een goed ontwerp makkelijker te verwerken is en minder  
energie kost om uit te vogelen wat er gebeurt. Een goed ontwerp biedt duidelijkheid en  

ontwikkelen, handelen en financiën, en het geloven dat de klant op de eerste plek

geeft goed aan waar een handeling nodig is. Het zal complexe taken makkelijk maken
voor de gebruiker om er door te komen en vertrouwen doen opbouwen voor wanneer 

Ons team combineert een sterke achtergrond in user gebruikerservaring design, 

en kies je uit de beschikbare bots 

de bot strategie het zou hebben gedaan 

strategieën of maak je er zelf een aan. 
Je kunt backtest uitvoeren om te zien hoe

Wanneer je eenmaal je Gimmer account 
hebt gelinkt met die van de beurs, ga de 

over voorgaande handelsperiodes die zijn

simpel door naar de Gimmer Bot Store 

We hebben een snel en eenvoudig aanmeldingsproces gecreëerd. Omdat Gimmer nooit
enige valuta behoudt, hoeven we geen lange identificatie checks te voltooien, dus 
kunnen klanten in een mum van tijd aan de slag. Creëer simpelweg e account, bevestig 

te synchroniseren met jouw Ethereum adres en je account van de beurs waar je handelt 
door het invullen van twee API sleutels. 

gebaseerd op historische gegevens. 

(GMR). Elke aankoop, huur, verkoop, transactie, beloning of vergoeding gemaakt in het 

tot:

Gimmer Tokens

De gebruikerservaring
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Cryptovaluta

Gimmer's geavanceerde technologie maakt gebruik van de kracht van de 

modulariteit van NodeJS, AngularJS en NWJS.  

Momenteel gebruikt de DEMO NodeJS, AngularJS met één gecentraliseerde backend.
De Gimmer lichtgewicht gedecentraliseerde applicatie (DAPP) zal worden vrijgegeven 
begin 2018. Er zal geen backend afhankelijkheid zijn met behulp van de NWJS. Door 
het decentraliseren van Gimmer zullen we de service sneller en goedkoper maken
voor onze klanten, omdat we de besparing die we hebben kunnen doorgeven voor het 
niet gebruiken van een gecentraliseerde, gehoste oplossing.

Omdat gebruikersgegevens niet in de cloud zijn geïnstalleerd, wordt deze niet zichtbaar.
DAPP is een zeer veilig platform, maar het is raadzaam dat gebruikers een goed
anti-virus programma op hun systeem installeren.

Gimmer maakt verbinding met de door u gekozen cryptovaluta portefeuille,
wat betekent dat uw cryptovaluta nooit de beurs verlaat. Gimmer beheert 

de cryptovaluta's van jou nooit rechtstreeks.

Het gebruikersprofiel is gelinkt aan het adres van jouw Ethereum portefeuille en wordt 
lokaal opgeslagen, beveiligd via geavanceerde cryptografie.

DECENTRALISEER GIMMER 2018

 Beurs

Het ontwikkelingskader en de taal 

Beveiliging van het platform
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+87%

BOTS

7,170

MEESTE
WINST

ACTIEVE

Gimmer’s bèta succes

De bèta gebruikers

Tijdens de bèta test 

Begin 2017 hebben wij een openbare bèta versie van Gimmer uitgebracht, dit was een
gecentraliseerde applicatie dat vooral werd gebruikt voor het valideren van de   
kernfunctionaliteit van de handelsbots. De bèta was voor 4 maanden te gebruiken. We
hebben een kleine, maar effectieve Google campagne gehouden met slechts een budget 

hebben 12,893 
backtests afgerond. 

De meest winstgevende bot 
deze periode had +87% 
rendement bovenop de 

waren er 7,170 actieve 
crypto handelsbots. 

van $380. Per dag kregen we 4 aanmeldingen en in totaal meer dan 800 actieve gebruikers.

structurele groei van munten.

Gecreëerde bots

Backtests

Gegenereerde winst
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●
●
●
●

BOTBOT BOT BOT

Het genereren van de inkomsten voor Gimmer komt voort uit:

BASIS

Type: Handelen
Valutaparen: 3
Indicatoren: 1

Actieve periode: 1 
Maand
Kosten: 30 GMR

STANDAARD

Type: Handelen
Valutaparen: 1 
Indicatoren: 1

Actieve periode: 1 
Maand
Kosten: 0 GMR

GEMIDDELDE

Type: Marges

Indicatoren: 3

Actieve periode: 1 
Maand
Kosten: 60 GMR

Type: Marges
Valutaparen: 6
Indicatoren: 6

Actieve periode: 1 
Maand
Kosten: 120 GMR

GEAVANCEERDE

Geautomatiseerd Crypto-Lenen 
Dit werkt door middel van het automatisch uitlenen van cryptovaluta's aan handelaren 
op de beurzen. Deze worden gezien als producten met een heel laag risico. Je zet 
simpelweg je gewenste parameters in en de bot vindt de beste leenvoorwaarden en 
de beste tijd ervoor. De exacte details van de prijsstructuur worden nog bepaald in 2018.

De inkomsten van Gimmer

Dekkingen: 1Dekkingen: 1

Valutaparen: 4

Dekkingen: 2 Dekkingen: 2

Geautomatiseerd Crypto-Handelen 
Geautomatiseerd Crypto-Lenen
Geautomatiseerde Crypto-Arbitrage
Huur van de strategieën voor alle bots (de Bot Store) 

Onderstaande tabel laat een aantal voorbeelden zien van hoe de huurkosten vastgesteld
worden per niveau van de gegeven instructies in een handelsstrategie:

aangeboden. Als gebruikers extra instructies aan hun bot willen meegeven, zoals 

kosten in GMR zullen worden vastgezet afhankelijk van hoe lang de bot actief is en 
hoeveel extra instructies een gebruiker de bot geeft, zoals met hoeveel valuta's er

met een simpele strategie en een lager verwacht rendement goedkoper zal zijn om te
huren waar meer complexe strategieën, met meerdere valutaparen, verscheidene 

indicatoren en dekkingen, worden die betaald met de Gimmer Token (GMR). De 

gehandeld wilt worden, met hoeveel dekkingen en krediet. Dit betekent dat een bot

indicatoren, dekkingen, duurder zijn om te huren.

Een standaard handelsbot (met 1 indicator en 1 dekking) wordt gratis aan de klant
Geautomatiseerd Crypto-Handelen
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50 GMR

10 GMR

BOT STORE +

=

60 GMR

KOSTEN VAN DE BOT

STRATEGIE

STRATEGIE 

Huur van de strategieën voor alle bots (de Bot Store) 
Elke gebruiker kan zijn strategie beschikbaar maken in de Bot Store die door andere 
gehuurd kan worden. De huurkosten worden berekend aan de hand van de kosten van
de basisstrategie plus een vergoeding die wordt bepaald door de eigenaar van de 
strategie. Ongeveer 30% van de vergoeding wordt automatisch aan Gimmer betaald,  
de rest wordt betaald in GMR aan de klant die de strategie heeft gemaakt. De strategie

Voorbeeld van de kosten voor het huren vanuit de Bot Store 

Gebruik van 1 maand

Gebruiker die huurt 
betaalt voor de strategie

Totaal betaald door de gebruiker

Kosten voor het runnen 
van de bot voor 1 
maand wordt betaald 
aan Gimmer

Maker van de strategie
ontvangt 70% van de 
vergoeding

Gimmer neemt 30%
van de vergoeding voor 
het beschikbaar stellen 
van het platform 

VERGOEDING

Een andere gebruiker vindt het rendement en de prestaties van de strategie er goed
uitzien en besluit vervolgens de strategie voor 1 maand te huren.

Dit werkt door het gelijktijdig kopen en verkopen van een valuta met prijsverschillen 

om de beste deals te maken op de best mogelijke tijd. De precieze details van de 
prijsstructuur worden nog nader bepaald in 2018.

op verschillende beurzen om winst te maken. De arbitragebots zoeken op de beurzen 

Een gebruiker besluit de gemaakte strategie te verhuren op de Bot Store. De basisprijs 

Store wordt geplaatst, zet de gebruiker de vergoeding vast op 10 GMR. 
voor het runnen van de bot is 50 GMR per 1 maand. Wanneer de strategie op de Bot 

Geautomatiseerde Crypto-Arbitrage

Scenario 

wordt nooit onthuld aan iemand, zodat er niemand de strategie gratis kan kopiëren.
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Adverteren op Social media
We zullen ons op klanten richten met professioneel gecreëerde social media advertenties,   
zoals op Facebook en Instagram en andere relevante crypto-kanalen.

Delen op social media
We zullen de sociale netwerken van onze klanten gebruiken om nieuwe klanten naar
Gimmer te leiden door onze klant aan te moedigen zijn ervaringen van Gimmer te delen op   
verschillende manieren tijdens hun dagelijks gebruik. Klanten kunnen extra beloningen of  
voordelen verdienen, zoals extra tokens, door Gimmer te promoten.

E-mail Marketing
We hebben een groeiende database voor de e-mail marketing en hebben al een  
e-mailstrategie opgesteld om huidige klanten en potentiële klanten op de hoogte te houden
van alles wat met Gimmer en cryptovaluta's te maken heeft. Al onze nieuwsbrieven en
e-mail updates zullen professioneel geschreven worden.

PPC/AdWords
We zullen een doorlopende en gemeten pay-per-click campagne houden om nieuwe
klanten voor Gimmer aan te trekken.

Weg tot aan de markt
Omdat onze klantenbasis verspreid is over de hele wereld zullen we onze marketing
voornamelijk focussen op de digitale kanalen. Deze bieden een meer gerichte, meetbare
aanpak en zijn meer effectief qua kosten dan de lokale advertentiemethodes. 

We zijn al bezig met het opbouwen van strategische partnerschappen met andere  

ten opzichte van Gimmer een andere service aanbieden.
crypto-platformen, beurzen en portefeuilles die dezelfde klantenbasis delen, maar   

Strategische partnerschappen 

We hebben plannen om regelmatig competities te houden om bekendheid en tevredenheid  
van de naam Gimmer hoog te houden en om uiteindelijk onze klantenbasis te laten
groeien. Competities zullen relevant zijn aan het product en het platform van Gimmer.

Gimmer te gaan gebruiken. Voor iedere nieuwe klant die zich aanmeldt bij Gimmer zullen 
beide partijen gratis tokens ontvangen om in het Gimmer ecosysteem te gebruiken. 

Ons uitgebreide team bestaat uit ervaren PR-bureaus die zich richten op het verspreiden
van Gimmer en alles eromheen wat Gimmer te bieden heeft op verschillende crypto-   

We zullen onze klanten stimulansen bieden voor het uitnodigen van hun vrienden om

platforms, online handelstijdschriften, blogs en nieuws websites.

Competities

Stimulansen voor uitnodigen van vrienden

PR
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Wat zijn Gimmer Tokens (GMR):

Geaccepteerde Cryptovaluta
ETHER (ETH)

Wisselkoers

Voorverkoop Minimale Aankoop

Token verkoop

MAXIMUM TOKEN SUPPLY: 110,000,000 GMR

HARD CAP: 35,000 ETH

Token Structuur 

BESCHIKBAAR IN OPENBARE VOORVERKOOP:

SOFT CAP: 48,000 ETH

2,500 GMR 

1 ETH 

OPENBARE TOKEN VERKOOP EINDIGT: 28 Februari 2018 of wanneer de limiet bereikt is.

●

•     GMR Tokens zijn een op Ethereum gebaseerde ERC20 cryptovaluta
•     GMR Tokens hebben alleen waarde binnen het Gimmer ecosysteem
•     Geschikt om in jouw compatibele ERC20 portefeuille te bewaren
•     Te verhandelen op cryptovaluta beurzen

geen dividenden, commissies, aandelen of bieden vermogen op basis van hun overname.
Gimmer Tokens worden niet aangeboden als een beveiliging. Gimmer Tokens betalen    

BESCHIKBAAR IN OPENBARE TOKEN VERKOOP:

10,000,000 GMR
Het aantal gecreëerde GMR voor premies, adviseurs, reserves en het team zullen 
gelijk staan aan 10% van het aantal uit te geven tokens (Verkochte tokens plus 

GMR-tokens hebben 18 posities achter de komma

VOORVERKOOP START: 17 Januari 2018 

reserves & team: +6% van de totaal uitgegeven tokens)

VOORVERKOOP EINDIGT: 31 Januari 2018 of wanneer de limiet van de voorverkoop  
is bereikt.

toegepaste bonussen). (Premies: +4% van de totaal uit te geven tokens. Adviseurs, 

30 ETH

0.1 ETH

Wat Gimmer Tokens (GMR) NIET zijn:

Openbare Token Verkoop Minimale Aankoop

15,000,000 GMR

85,000,000 GMR (plus onverkochte van voorverkoop)

Maximaal aantal Tokens voor Premies, Adviseuren, Team en Reserves 

1 ETH = 2,500 GMR (plus toegepaste bonus)

Token verkoop Data
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WEEK 1

+20%

WEEK 2

+15%

WEEK 3

+10%

WEEK 4

+5%

Bijdragen tussen de 300 ETH en 2,999 ETH ontvangen +30% Bonus. 
Bijdragen van 3,000 ETH en hoger ontvangen +40% Bonus

Voorverkoop bonus
Bijdragen tussen de 30 ETH en 299 ETH ontvangen +25% Bonus. 

GMR Tokens van de voorverkoop worden uitgegeven op 1 Februari 2018.

100,000,000 GMR beschikbaar in de Token Verkoop
6,000,000 GMR voor adviseurs, reserves en het team
4,000,000 GMR voor premies

Zoals hierboven vermeld wordt er een extra 6% van de totaal uit te geven tokens tijdens 

is bevestigd. 

GMR Tokens zullen zichtbaar zijn in jouw ERC20 portefeuille, maar de GMR Tokens 

de verkoop (verkochte tokens plus bonussen) gereserveerd en als volgende verdeeld:

GMR Tokens zullen vanaf 1 Februari 2018 worden uitgegeven wanneer elke transactie 

zullen niet verhandelbaar zijn tot de Token Verkoop sluit op 28 Februari 2018.

Hieronder het maximaal te verdelen aantal

Adviseurs, reserves en het team - token verdeling

Uitgeven van de GMR Tokens

voorwaarden van Gimmer. De tokens vertegenwoordigen een ingesteld aantal 
van het maximale totaal van 110 miljoen tokens. Deze tokens zijn niet overdraagbaar
en worden niet gerestitueerd. Geen belofte van toekomstige prestaties of waarde is
of zal worden gedaan met betrekking tot Gimmer, inclusief geen belofte van samengaande

Tokens een bepaalde waarde zullen hebben. De Gimmer Tokens worden verkocht 
waarde, geen belofte van continuerende betalingen en geen garantie dat de Gimmer 

10%  Kernteam

met een 20% bonus, welke minder wordt 
met 5% per week totdat de verkoop stopt

Niet verkochte tokens boven de minimale limiet, zullen niet gecreëerd worden.

We beginnen de openbare token verkoop 

of tot de maximale verkooplimiet is bereikt.

als functionele middelen en alle opbrengsten die via de Token Verkoop worden 
ingezameld, worden vrij van alle voorwaarden uitgegeven.

Gimmer Tokens bieden beperkte echte rechten, zoals opgenomen in de algemene

Niet verkochte Gimmer Tokens

Openbare Token Verkoop bonus

Token Implicaties

45% Gimmer's adviseurs
45% Bedrijfsreserves
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My Ether Wallet
www.myetherwallet.com

Parity
parity.io

MetaMask

Gnosis
wallet.gnosis.pm

Im Wallet
token.im/

Bron: https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/

Smart contracts helpen mensen geld uitwisselen, eigendom, aandelen of iets anders van  
waarde in een transparente, conflictvrije manier terwijl de tussenpersoon wordt weggelaten . 

Blockgeeks vergelijkt de technologie van smart contracts met die van een handel 
automaat. Normaal gesproken zouden mensen naar een advocaat of een notaris gaan,  
ze betalen en wachten tot ze het document krijgen. Met smart contracts kunnen mensen 
eenvoudig bitcoins in de automaat (oftwel een grootboek) deponeren en een verzekering,
rijbewijs of wat dan ook in hun accounts laten ontvangen. Bovendien worden bij de smart 
contracts niet alleen de regels en sancties rondom een overeenkomst op dezelfde manier
als een traditioneel contract bepaald, maar worden ze ook automatisch afgedwongen.

Door het gemak in gebruik en omdat het makkelijk aan te maken is, raden wij aan:

Andere op Ethereum gebaseerde compatibele portefeuilles: 

Te downloaden op: https://metamask.io/

Omdat de Gimmer Token (GMR) een op ERC20 Ethereum gebaseerde coin is, heb je 
een compatibele portefeuille nodig.

Portefeuilles die wij aanraden
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45%

35%

5%

15%

Gimmer is al een werkend product met een groeiene gemeenschap van gebruikers. 
Alle opgebrachte inkomsten vanuit de Token Verkoop zullen worden gebruikt om Gimmer 
te stimuleren in de geplande gebeurtenissen om Gimmer eerder aan de man te brengen.
Elke mijlpaal in het product benodigen extra ontwikkeling, teamuitbreidingen, marketing 
en wettelijk toezicht. De volgende tabel geeft weer hoe wij de fondsen zullen verdelen  
over de kernfuncties van elke mijlpaal waar we geld voor inzamelen.

Onze inzet voor onze investeerders
Met uw bijdragen aan Gimmer zijn we in staat om de mijlpalen voor onze geplande
gebeurtenissen te behalen en uiteindelijk elke nieuwe functie in het voorgenomen
tijdsbestek te verwezenlijken. We hebben zeer uitdagende (waarvan we geloven dat ze
haalbaar zijn) mijlpalen om ervoor te zorgen dat Gimmer altijd in ontwikkeling is.

De financiering zal beheerd worden in samenwerking met onze zakenpartner Fiduciary, 
waarvan de bedrijfsdirecteur toezicht houdt bij het vrijgeven van de fondsen in 
overeenstemming met de ontwikkelingen van de geplande gebeurtenissen. Alhoewel 
fondsen worden vrijgegeven voor het beginnen aan bepaalde fasen van de ontwikkeling 
zullen, om de gedrevenheid en inzet hoog te houden, de oprichters en het team pas 
bonussen (gelinkt aan ontwikkelingen) ontvangen na het behalen van elke mijlpaal.

Een belangrijk aspect van Gimmer is het behouden van gebruiksgemak en het 
verbeteren van de klantervaringen. We zullen blijven werken aan testen, vergaren van 
feedback en het blijven verbeteren van de functies, het design en de algehele ervaring.

Ontwikkelingen 
& Operaties

Marketing
& Verwerving

Wetgeving & 
Naleving

Oprichters
& Team

Hoe de financiering besteed zal worden

We hebben een passie voor innovatie, dus willen we ons blijven verdiepen in 
nieuwe technologiën en methodologieën om Gimmer constant te verbeteren en om
het zo effectief, indrukwekkend en leuk mogelijk te maken in het gebruik.

Wanneer gewenste fondsen voor een bepaalde mijlpaal niet worden gehaald, zullen we 
de fondsen nog steeds gebruiken voor ontwikkelingen van functies, maar kunnen we

Zouden de fondsen onze doelen overtreffen, zullen we ons vol overgeven om deze  
fondsen te gebruiken voor nieuwe spannende functies en diensten binnen Gimmer.

dit waarschijnlijk niet voltooien op de vooraf geplande data. 

Doel ingezamelde fondsen: 35,000 ETH
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BOT SETUP

BACKTESTING

BOT STORE

GIMMER WIKI

GIMMER FORUM

Creëren van je eigen handelsbot met teken, indicatoren 
en beveiligingen.

JANUARI 2017

Voer backtests uit, om vooraf te kijken hoe de prestaties  
van een bot zijn gebaseerd op historische data.

JANUARI 2017

GEAUTOMATISEERD CRYPTO-HANDELEN
Onze bots verhandelen in de topvaluta's op de grootste 
beurzen.

FEBRUARI 2017

HANDELEN MET MARGES
Toevoeging van de mogelijkheid om te handelen met marges.

FEBRUARI 2017

GIMMER PUBLIEKE BETA
We hebben een MVP versie van Gimmer, als een gecentraliseerde   
app, uitgebracht om de functionaliteit te bevestigen. Meer dan 800  
mensen schreven zich in, die 7,170 actieve bots gebruikten, 12,893
backtest deden en het meest winstgevende rendement was +87%.

FEBRUARI 2017

MULTICOIN HANDELEN
Geeft de mogelijkheid om meerdere valuta´s te verhandelen met één
De bot kiest de cryptovaluta´s met het meeste potentieel en  
investeert hier op inspelend.

MAART 2017

En marktplaats voor gebruikers die hun handelsbot strategieën  
verhuren aan andere gebruikers.

MAART 2017

Een samenwerkende en door de gemeenschap gemaakte database
met crypto-informatie om andere gebruikers te helpen zich te navigeren
in de wereld van cryptovaluta's.

MEI 2017

VERWIJS EEN VRIEND
Een systeem dat gebruikers toelaat om vrienden uit te nodigen en  
beloningen te verdienen voor elke vriend die een bot van Gimmer gebruikt.

JUNI 2017

Een platform voor onze gemeenschap om te discussiëren over 
of om te delen van informatie over crypto's. Compleet met  
gebruikersniveau's zoals leden, moderators en beheerders.

JULI 2017

We zijn ontzettend ver gekomen in een korte periode. We hebben al flinke mijlpalen 
behaald in onze productontwikkeling, maar zoals onze lijst van geplande gebeurtenissen 
al laat zien, zijn er nog veel meer opwindende dingen gepland. We zullen ons blijven 
focussen op het luisteren naar de gebruikers om beter te begrijpen wat hun veranderende 
wensen zijn en deze inzichten gebruiken voor het inbrengen van nieuwe functies.

De reeds behaalde mijlpalen:

Roadmap Gimmer
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TOKEN.GIMMER.NET

SIMULATOR

WHITEPAPER V1

SCALPER BOT

OKTOBER 2017

SEPTEMBER 2017

GEAUTOMATISEERDE ARBITRAGE BOTS
Verbinden met meerdere accounts van beurzen en het gebruik van 
Gimmer bots om te analyseren welke beurs de beste tarieven voor  
het verkopen van het aandeel geeft, vervolgens het automatisch opnieuw  
toewijzen om het beste tarief te krijgen.

Website voor de token verkoop werd gelanceerd inclusief onze 
partnerschappen met Setescrow en Coinpayments.

UITBRENGEN VAN GIMMER DAPP
Decentraliseren van Gimmer en uitbrengen als DAPP, want dat is 
goedkoper en sneller om te gebruiken en geeft de gebruikers de 
mogelijkheid om meerdere bots tegelijkertijd te gebruiken.

Het real-time testen van de handelsbots strategieën met het gebruik  
van echte marktdata, maar zonder het gebruik van echte valuta's. 

MOBIELE APP – FASE 1
Simpele app met push-meldingen om onze gebruikers altijd up to date 
te houden met hun prestaties.

8 NIEUWE BEURZEN
Rond deze tijd willen we Gimmer functioneel hebben op 8 nieuwe  
beurzen.

te bieden voor valuta's met het beste rendement.

KOPIËREN VAN CRYPTO-HANDELAREN
Maakt het de gebruikers mogelijk om volledige acties van andere   
handelaren te kopiëren voor hetzelfde potentieel in winst en verlies.

Whitepaper was gemaakt en vrijgegeven voor de investeerders.

Deze bot richt zich op kleine en regelmatige winst in transacties van 
lagere waarde.

--------------------------------Q3 2018

--------------------------------Q2 2018

--------------------------------Q2 2019

--------------------------------Q1 2019

--------------------------------Q1 2019

--------------------------------Q4 2018

--------------------------------Q3 2019

--------------------------------Q4 2019

Met de hulp van onze aanhangers, bijdragers, investeerders en fans willen we de volgende 
stappen van onze roadmap gaan verwezenlijken: 

Creëren van een bot om de leningsmarkt te monitoren en leningen aan
GEAUTOMATISEERDE LENINGS BOTS

Onze toekomstige gebeurtenissen
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Q4 2019

Q4 2020

PORTFOLIO STRATEGIEËN 
Combineer meerdere handelsbot strategieën in één portfolio strategie. 
Je kunt een portfolio strategie openbaar maken of het beschikbaar 
stellen voor verhuur aan anderen via de Bot Store.

Maak uw eigen risicoprofiel, zodat geschikte strategieën kunnen
worden gekoppeld en voorgesteld.

BOT MET ARTEFICIËLE INTELLIGENTIE
Bots met AI zullen een breed scala aan intelligente functies hebben, 
zoals hybride indicatoren en zelfteststrategieën om de meest
winstgevende te vinden.

8 NIEUWE BEURZEN
Rond deze tijd willen we Gimmer functioneel hebben op 8 nieuwe  
beurzen.

8 NIEUWE BEURZEN
Rond deze tijd willen we Gimmer functioneel hebben op 8 nieuwe  
beurzen.

--------------------------------Q3 2020

--------------------------------
RISICOBEOORDELING

Q2 2020

--------------------------------Q2 2021

--------------------------------Q1 2020

--------------------------------

--------------------------------

adviseren – gebaseerd op jouw risicoprofiel – welke de meest 
winstgevende handelsbot strategie voor jou is. 

Deze AI bot, dat verschillende strategieën zal creëren en testen, zal je 
CREATOR VAN AI BOT
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Philipe gelooft dat er een nieuw tijdperk is aangebroken voor de mens 
en cryptovaluta's zijn een van de katalysatoren voor deze gigantische 
verandering in de samenleving voor de toekomst. Hij wordt geprezen  
voor zijn belangrijke rol binnen Gimmer. Met meer dan 13 jaar  
ervaring heeft  Philipe voor meer dan 33 bedrijven gewerkt om 
oplossing te bieden in Design voor een breed scala aan projecten. 
Hij is al betrokken geweest bij andere fintech bedrijven die zijn 
gerelateerd aan de blockchains and cryptovaluta's.

Met meer dan 18 jaar ervaring (waarvan er 11 jaar zijn geweest op
directieniveau) in creatief design voor globale FMCG en Financial 
Services branches, focust Paul zich op de strategische en creatieve 
manier van denken om het aanbod, service design en bedrijfsmodel 
van Gimmer te evolueren. Hij gelooft persoonlijk dat het echte peer-to-
peer karakter van de blockchain technologie de klanten de waarheid 
en het vertrouwen geeft, wat ze zo wanhopig nodig hebben. Ook 
gelooft hij dat de decentralisatie van data en diensten de manier  
van zaken doen in de wereld voor altijd zal veranderen.

Masaichi heeft meer dan 20 jaar ervaring in de wereld van de 
traditionele wereldwijde financiële markt. Hij is een specialist in
activa allocatie en handelen. Hij richt zich op wereldwijde macro-
strategieën, beleggen van buitenlandse beurzen, aandelen, 
soevereine en bedrijfsobligaties en grondstoffen zoals edele metalen
tot aardolie. Hij gebruikt ook afgeleide producten om de portefeuilles
te verbeteren of af te dekken. Hij neemt ook deel aan privaat
vermogen dat investeert in bedrijven, zowel gevestigde als startende 
ondernemingen en onroerend goed. Zijn doel is om de crypto-
valutamarkt te analyseren met een traditioneel marktperspectief
en de relatie met de traditionele markten.

Het Gimmer Team

Paul Lindsell - COO

Masaichi Hasegawa - CIO

Philipe Comini - CEO & Mede-oprichter

Persio is een een blochain en full-stack developer met meer dan 16 

oplossingen met gebruik van de Blockchain technologie. Zijn doel is
het elke dag ontwikkelen van strategische en innovatieve
oplossingen voor de digitale wereld en daarbij, het leven van mensen
positief beïnvloeden. Hij is mede-oprichter van Gimmer en wil dit 
het grootste platform voor handelen in crypto maken. Schrijven van 
smart contracts in Solidity en ontwikkelen van oplossingen door het

jaar werkervaring. Hij is gefocussed op het maken van intelligente 

gebruik van NodeJS, JavaScript/TypeScript, Angular, MongoDB, C#, 
Python en vele andere programmeertalen en kaders. Als een ervaren
ontwikkelaar en nieuwe handelaar heeft hij al twee jaar succesvolle
handelsbot strategieën gecreëerd.

Pérsio Flexa - CTO & Mede-oprichter
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Rodrigo heeft ruim 12 jaar werkervaring als Gebruikerservaring 
Ontwerper en Informatie Architect. Hij heeft gewerkt voor  
respectievelijke advertentiebureau's die projecten ontwikkelde 
voor klanten zoals Coca-Cola, Gol Airlines, HSBC, Unilever, 

en sporten die tot een start-up gevormd zijn. Recentelijk kwamen 
de impact van de crypto-economie in de samenleving en de 
veranderingen van het gedrag wat dit teweeg brengt op zijn pad.
Hij kijkt er ontzettend naar uit om de revolutie van cryptovaluta's 
te observeren.

William heeft 11 jaar ervaring in het ontwikkelen van web-
technologieën. Hij is ook een liefhebber van de blockchain en wilt
de manier waarop mensen handelen in cryptovaluta's naar een 
nieuw niveau tillen. Hij werkt full-time aan Gimmer en hij is erg 
blij om deel te mogen uitmaken van de slimste en geautomatiseerde
oplossing in het handelen van cryptovaluta's. William is ook betrokken
bij andere fintech start-ups die zich richten op de blockchain.

Lucas is een full stack ontwikkelaar met 7 jaar ervaring op dit 
gebied. Hij is altijd gericht op de technologische voorsprong en
zijn doel is om Gimmer nummer één te maken voor handelaren. 
Hij is van mening dat blockchain-technologie een grote verandering
teweeg brengt en dat alle bedrijven die zich willen blijven ontwikkelen 
in zekere mate moeten vertrouwen op de transparante en
betrouwbare technologieën zoals die van de blockchain.

William Xavier - Blockchain Developer

Lucas Assis - Blockchain en Smart Contract Developer

Rodrigo Figueiredo - Directeur User Experience

Michel heeft een achtergrond in adverteren. In Brazilië heeft hij 
gewerkt voor een van de grootste Braziliaanse digitale agentschappen 
die ook een van de meest geprezen agentschappen was bij de Cannes
Lions Festival of Creativity. Tijdens zijn carrière waren een paar van 
zijn klanten: Pernod Ricard, Unilever, Motorola, Intel, McDonald's,
Amex Int’l, Sony Pictures, MI5/MI6/GCHQ/HMGCC en Credit Suisse.
In Londen heeft hij gewerkt als een Data Manager voor het agentschap
GroupM, welke toezicht houdt over de investeringen voor de 
WPP groep. Michel maakt onder andere deel uit van het Product 
Design. Verder voert hij ook competitieve onderzoeken en data-
analyse uit.

Michel Comini - Marketing Directeur
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Joao Guilherme focust zich op marketing, onderzoek van 
gebruikerservaring en helpt Gimmer om de klanten een unieke 
ervaring te bieden. Zijn diepgaande analyse over de huidige crypto-
markt is fundamenteel voor het bouwen van een sterke database 
voor Gimmer die helpt in het begrijpen van de handel en de wensen  
van gebruikers. Hij is in de veronderstelling dat cryptovaluta's al een 
realiteit zijn en dat het haast onvermijdelijk is dat ze zeer snel
wereldwijd geaccepteerd zullen worden.

Joao Guilherme Mascarin - Customer Researcher


