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Prawo i regulacje
Zespół Gimmer jest świadomy potencjalnego ryzyka związanego ze 
zdecentralizowaną kryptowalutową platforma handlową i związaną z nią 
kryptowalutą. Gimmer jest obeznany z potencjalnymi konsekwencjami 
regulacyjnymi i podjął działania w celu zminimalizowania potencjalnego 
ryzyka w sposób uzasadniony z handlowego punktu widzenia. Gimmer 
pozostanie responsywny i będzie współpracował z regulatorami w razie 
potrzeby, posuwając się naprzód.

Na dzień publikacji tego dokumentu, dla tokenów Gimmer ("GMR") nie ma 
znanych potencjalnych zastosowań poza ekosystemem platformy Gimmer i 
nie wolno ich sprzedawać ani w inny sposób wymieniać na giełdach stron 
trzecich. Ten oficjalny dokument nie stanowi porady ani rekomendacji od 
Gimmer, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, menedżerów, pracowników, 
agentów, doradców lub konsultantów ani żadnej innej osoby, skierowanej do 
jakiegokolwiek odbiorcy tego dokumentu, na temat zalet uczestnictwa w 
sprzedaży tokenów Gimmer. Udział w sprzedaży tokenów Gimmer wiąże się 
ze znacznym ryzykiem i może wiązać się ze specjalnym ryzykiem, mogącym 
doprowadzić do utraty całości lub znacznej części takiej inwestycji. Nie 
należy brać udziału w sprzedaży tokenów Gimmer, chyba że jest się gotowym 
stracić całą kwotę przeznaczoną na zakup tokenów GMR. Tokeny GMR nie 
powinny być nabywane w celach spekulacyjnych lub inwestycyjnych, z 
oczekiwaniem osiągnięcia zysku lub natychmiastowej odsprzedaży. Żadne 
obietnice przyszłych wyników lub wartości nie są i nie zostaną złożone w 
odniesieniu do tokenów GMR, w tym żadne obietnice dotyczące wartości, 
żadne obietnice dotyczące kontynuacji płatności i żadne gwarancje, że 
tokeny GMR będą miały jakąś konkretną wartość. O ile potencjalni uczestnicy 
nie zrozumieją w pełni natury Gimmer i potencjalnych zagrożeń związanych z 
tokenami GMR, nie powinni brać udziału w sprzedaży tokenów Gimmer. 
Tokeny GMR nie są ustrukturowane lub sprzedawane jako papiery 
wartościowe. Tokeny GMR nie są udziałami w Gimmer, i  nie nadają żadnych 
praw do Gimmer. Tokeny GMR są sprzedawane jako dobra funkcjonalne, a 
wszystkie wpływy otrzymane przez Gimmer mogą być wydawane przez 
Gimmer bez żadnych warunków, z wyjątkiem sytuacji określonych w 
niniejszym dokumencie. Niniejszy oficjalny dokument nie stanowi prospektu 
emisyjnego, ani nie jest dokumentem ujawniającym i nie stanowi oferty 
sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu instrumentów 
inwestycyjnych lub finansowych w jakiejkolwiek jurysdykcji i nie powinien 
być traktowany jako taki. Niniejszy oficjalny dokument i sprzedaż tokenów 
Gimmer oraz wszelkie informacje na stronie internetowej Gimmer nie są 
przeznaczone dla obywateli USA, Chin i Korei Południowej, ani dla obywateli 
w żadnym innym kraju lub na terytorium, na którym transakcje przewidziane 
w tym dokumencie są lub stają się nielegalne, ani dla osób prawnych i 
podmioty w nich zamieszkałych ("Zabronione Jurysdykcje"). Obywatele lub 
osoby prawne posiadające miejsce zamieszkania w Zabronionej Jurysdykcji 
nie mogą brać udziału w sprzedaży tokenów Gimmer. Ten oficjalny dokument 
ma charakter wyłącznie informacyjny. Pisemne upoważnienie jest wymagane 
do dystrybucji dowolnej lub wszystkich części w niej zawartych.
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Posiadacze tokenów GMR są świadomi ryzyka, uczestnicząc w transakcjach 
handlowych. Nieprzewidziane problemy mogą spowodować utratę 
wszystkich zasobów posiadaczy tokenów GMR lub wartości tokenów GMR.

Wszystkie przyszłe informacje mają charakter spekulacyjny i mogą ulec 
zmianie w odpowiedzi na liczne siły zewnętrzne, w tym innowacje 
technologiczne, czynniki regulacyjne i / lub wahania kursów walut, w tym 
między innymi wartości rynkowej kryptowalut.

Ten dokument posiada charakter wyłącznie informacyjnyi może ulegać 
zmianom. Gimmer nie może zagwarantować dokładnośći oświadczeń lub 
wniosów zawartych w tym dokumencie. Gimmer nie sklada i wyraźnie 
wyrzeka się wszystkich zapewnień i gwarancji. (wyraźnych, domniemanych 
lub innych), w tym:

- wszelkich zapewnień i gwarancji dotyczących wartości handlowej,
przydatności do określonego celu, gaży, tytułu, czy nienaruszalności;

- zapewnień, że treści zawarte w tym dokumencie są dokładne i wolne od
błędów; i

- że takie treści nie naruszają żadnych praw stron trzecich. Gimmer nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku
użytkowania, odwoływania się do treści niniejszego opracowania lub
polegania na nim, nawet jeśli powiadomiono o możliwości wystąpienia takich
szkód.

Niniejszy dokument zawiera odniesienia do danych stron trzecich i publikacji 
branżowych. Gimmer wierzy, że te dane są dokładne, i że jego szacunki i 
nałożenia są odpowiednie; nie istnieje jednak zapewnienie co do dokładności i 
kompletności tych danych. Źródła zewnętrze zazwyczaj wskazują na 
uzyskanie ich z wiarygodnych źródeł; nie istnieje jednak zapewnienie co do 
dokładności i kompletności tych informacji. Pomimo, że dane są uważane za 
wiarygodne, nie poddawaliśmy niezależnej weryfikacji żadnych danych ze 
źródeł zewnętrznych, do których odwołuje się ten dokument, ani źródeł tych 
danych.

Należy pamiętać, że Gimmer jest w trakcie przeprowadzania analizy prawnej i 
regulacyjnej funkcjonalności swoich tokenów GMR. Po zakończeniu tej 
analizy Gimmer może podjąć decyzję o zmianie zamierzonej funkcjonalności 
swoich tokenów GMR w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi wymogami 
prawnymi lub regulacyjnymi, którym podlegamy. W przypadku, gdy 
zdecydujemy się zmienić zamierzoną funkcjonalność tokenów GMR, Gimmer 
zaktualizuje odpowiednią sekcję niniejszego dokumentu i prześle najnowszą 
wersję tego dokumentu na swoją stronę internetową.
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Na tokeny GMR mogą mieć wpływ działania regulacyjne, w tym potencjalne 
ograniczenia własności, użycia lub posiadania takich tokenów. Organy 
regulacyjne lub inne okoliczności mogą wymagać zmiany całości lub części 
mechaniki tokenów GMR. Gimmer może dokonać zmiany mechaniki w celu 
spełnienia wymagań prawnych lub innych zobowiązań rządowych lub 
biznesowych. Niemniej jednak Gimmer uważa, że podjął wszelkie uzasadnione 
handlowo kroki w celu zapewnienia, że jego planowana mechanika jest 
właściwa i zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami.

Gimmer zamierza zainwestować środki zgromadzone podczas sprzedaży 
tokenów na rozwój oprogramowania i działania operacyjne. Gimmer nie składa 
jednak żadnych zapewnień i nie gwarantuje czasu dostarczenia w pełni 
działającej zautomatyzowanej platformy handlu kruptowalutami, dostępnej 
publicznie.

Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość
Ten dokument zawiera stwierdzenia i informacje wybiegające w przyszłość 
(określone łącznie jako „stwierdzenia wybiegające w przyszłość”), które mają 
związek z obecnymi oczekiwaniami i poglądu na przyszłe zdarzenia. W 
niektórych przypadkach te stwierdzenia wybiegające w przyszłość mogą być 
identyfikowane poprzez słowa lub zwroty, takie jak „mogą”, „będą”, 
„oczekują”, „przewidują”, „celują”, „szacują”, „zamierzają”, „planują”, 
„szukają”, „wierzą”, „potencjalnie”, „kontynuacja”, „jest prawdopodobne”, 
poprzez zaprzeczenie tych zwrotów lub poprzez podobne zwroty, które mają 
na celu identyfikację stwierdzeń wybiegających w przyszłość. Gimmer opiera 
te stwierdzenia wybiegające w przyszłość o swoje aktualne oczekiwania, 
założenia przyszłych zdarzeń i trendy finansowe, które jak wierzy mogą mieć 
wpływ na jego kondycje finansową, wyniki, działania, strategie biznesowe, 
potrzeby finansowe, wyniki zdarzeń związanych z tokenami lub wartością i 
stabilnością ceny tokenów GMR.

Oprócz oświadczeń odnoszących się do kwestii powyżej, dokument ten 
zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, związane z proponowanym 
modelem operacyjnym firmy Gimmer. Model mówi jedynie o celach i nie jest 
prognozą, projekcją ani przewidywaniem przyszłych wyników operacji.

Stwierdzenia wybiegające w przyszłość opierają się na pewnych założeniach i 
analizach przeprowadzonych przez Gimmer w świetle jego doświadczeń i 
postrzegania trendów historycznych, bieżących uwarunkowań i 
spodziewanych przyszłych wydarzeń oraz innych czynników, które według 
niego są miarodajne, jednak są obarczone ryzykiem i niepewnością. Chociaż 
stwierdzenia wybiegające w przyszłość zawarte w tym dokumencie są oparte 
na danych, które Gimmer uważa za racjonalne, ryzyka, niepewność, założenia 
i inne czynniki mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, działanie, 
osiągnięcia i doświadczenie Gimmer będą się znacznie różnić od wyrażonych 
lub domniemanych oczekiwań wyrażonych w stwierdzeniach wybiegających 
w przyszłość. Biorąc pod uwagę takie ryzyko, potencjalni uczestnicy tego 
wydarzenia nie powinni nadmiernie polegać na tych stwierdzeniach 
dotyczących przyszłości.
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Ten dokument opisuje obecny stan i przyszłe plany dla platformy 
Gimmer. Ma na celu zademonstrowanie jak wykorzystujemy wiedzę 
naszego zespołu do uczynienia handle kryptowalutami łatwym i 
dostępnym dla każdego.

Dotychczas Gimmer (obecne w fazie beta) był finansowany z własnych 
środków naszego zespołu. Tworzyliśmy Gimmer poza naszą codzienną 
 pracą. Indywidualnie jesteśmy mistrzami naszych zawodów i rzemiosła. 
Razem jesteśmy pasjonatami, podekscytowanymi nie tylko uczynieniem 
Gimmer sukcesem, ale także osiągnięciem sukcesu w świecie kryptografii, 
technologii łańcucha blokowego i tym jak świat podlega nagłym zmianom z 
powodu kryptowalut.

Dzięki funduszom zebranym ze sprzedaży tokenów Gimmer, będziemy mogli 
przyspieszyć rozwój i uruchomić platformę Gimmer w 2018 roku. Będziemy 
mogli opłacić i rozszerzyć nasz globalny zespół ekspertów, tak aby mogli 
skupić się wyłącznie na Gimmer. Będą mogli pracować zmianowo 24/7 
dostarczając listę wspaniałych funkcji, usprawnień i możliwości opisanych w 
naszym harmonogramie. Gimmer posiada szybko rozwijającą się sieć 
współpracowników pragnących wnieść swój wkład i być częścią tego 
łańcucha.

Dojście tak daleko było niezwykłą przygodą, a uruchomienie sprzedaży 
tokenów jest dla nas olbrzymim krokiem na przód. Chcielibyśmy wykorzystać 
tę okazję i podziękować zespołowi pełnemu pasji i poświęcenia, naszym 
rodzinom za ich ciągłe wsparcie i zrozumienie, naszym doradcom za ich 
pomoc i porady. Razem zamierzamy dokonać niezwykłych rzeczy.

Wstęp
Gimmer to twór zarówno intrygi, jak i frustracji. Zaczęło się, od dwóch 
przyjaciół – entuzjastów łańcucha blokowego, którzy zdecydowali się 
spojrzeć na handel kryptowalutami. Jednak im dalej spoglądali, tym bardziej 
byli zdezorientowani. Bariery umożliwiające rozpoczęcie były ogromne, a 
skomplikowana droga nauki jeszcze trudniejsza do pokonania. Posiadając 
doświadczenie w projektowaniu doświadczeń użytkownika i programowania 
full stack, mieli wizję stworzenia platformy do automatycznego handle 
kryptowalutami, z której każdy mógłby skorzystać.

7



8

Tak więc z ponad 1200 walutami i ponad 500 rynkami, nie jest niespodzianką, że 
ponad 100 giełd wymiany kryptowalut to zatłoczone miejsca. Mimo, że giełdy 
wymiany mają różne zalety, zazwyczaj posiadają jedynie manualna boty 
handlujące, więc każdy, kto chce naprawdę czerpać korzyści z rynków, musi być 
przykuty do swojego komputera 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ponieważ 
w odróżnieniu od tradycyjnych rynków, kryptowalutami handluje się 24/7.

Jeśli spojrzałbyś na główne giełdy wymiany krypowalut podczas pisania tego 
dokumentu, łączny 24 godzinny wolumen obrotów, jak podaje i wylicza 
 www.coinmarketcap.com przekraczał 11 miliardów USD. Po przeanalizowaniu 
ruchu we wszystkich głównych giełdach wymiany, oszacowaliśmy, że korzystało 
z nich około 26 milionów handlowców na 20 największych giełdach. Niektóre z 
największych giełd wymiany donoszą o dołączaniu się od 1000 do 3000 nowych 
klientów dzienne.

Istnieje już wiele platform ze zautomatyzowanymi botami handlującymi, ale są 
one skomplikowane i trudne do zrozumienia. Wymagają głębokiej wiedzy na temat 
handle I umiejętności programowania, które wyobcowują nowych użytkowników i 
są czasochłonne dla bardziej doświadczonych handlowców. Gimmer rozwiązuje 
ten problem, ze swoją szybkością i łatwością użycia bez konieczności posiadania 
głębokiej wiedzy i umiejętności programowania

Handel społecznościowy okazał się dobrym rozwiązaniem dla tradycyjnego rynku, 
ale nie został przyjęty na rynku kryptowalut. Przy tak dużym wzroście na tym 
rynku i takiej wartości dla klientów, widzimy to jako kolejną ogromną szansę dla 
Gimmer.

Chociaż wielu sceptyków na całym świecie twierdzi, że technologia łańcucha 
blokowego i kryptowaluty to nic więcej jak bańka, rosnące wskaźniki sugerują, że 
jest inaczej. Gimmer uważa, że zasady decentralizacji, przejrzystości, prywatności 
i bezpieczeństwa oznaczają, że technologia łańcucha blokowego i kryptowaluty 
są na rynku na stałe i wciąż są w powijakach.

Zarys rynku
W czasie pisania tego dokumentu, opierając się na www.coinmarketcap.com 
istniało ponad 1200 kryptowalut o łącznym kapitale rynkowym przekraczającym 
440 miliardów USD. Aby nadać perspektywę dla rozmiaru tego rynku, gdybyś 
miał wyobrazić sobie, że kryptowaluty znajdują się na giełdzie, ranking S&P 500 
(500 największych firm ze względu na kapitał znajdujących się w obrocie na 
Amerykańskich giełdach) dla kryptowalut byłby na 29 miejscu.

Rynek jest obecnie podzielony między Bitcoinem a Altcoinami (nazwą nadaną dla 
wszystkich innych walut), z Altcoinami posiadającymi 45-50% udziałów w rynku.

1,200
Kryptowalut

5,000
Rynków

200
Aktywów

11 
Miliardów 

USD+
14h obrót

(USD)



9

Czym jest Gimmer
Opis problemu
Od samego początku obrót i inwestowanie w kryptowaluty było czasochłonne i 
skomplikowane. Musisz nie tylko zrozumieć złożoność transakcji, ale także 
złożoność szybko rozwijającego się rynku kryptowalut. Ponieważ rynek 
kryptowalut jest otwarty 24/7 i może być bardzo niestabilny, aby odnieść 
sukces w handlu, musisz stale monitorować swoje transakcje. Nie jest to miejsce 
na ustawienie i zapomnienie.

Niektóre platformy wprowadziły podstawową formę zautomatyzowanych botów 
handlowych, ale aby skutecznie z nich korzystać, potrzebne są umiejętności 
programistyczne, co dodatkowo zwiększa złożoność i stanowi kolejną barierę dla 
początkujących.

Z nowymi walutami, tworzonymi każdego dnia, powstaje coraz więcej danych do 
przyswojenia dla handlowców. Aby znaleźć te informacje trzeba przeprowadzać 
wiele poszukiwań, co także powoduje stratę cennego czasu.

Rozwiązanie
Naszym celem jest zapewnienie najlepszej zautomatyzowanej platformy do 
obrotu kryptowalutami, jaką łańcuch blokowy kiedykolwiek widział. Taką, która 
jest szybka i łatwa w użyciu oraz dostępna dla każdego, bez względu na ich 
doświadczenie.

Dzięki Gimmer, nie musisz być ekspertem handlowym, ani znać się na 
programowaniu. Dzięki temu, że Gimmer używa zaawansowanych 
algorytmicznych botów handlujących, nie wymaga umiejętności 
programistycznych, wcześniejszego doświadczenia w handlu i dogłębnej wiedzy 
na temat kryptowalut. Gimmer jest doskonały dla każdego, kto chce zarobić 
pieniądze na rynku kryptowalutowym, a nie posiada umiejętności lub czasu na 
śledzeniu rynku całymi dniami.

Jak działa Gimmer
Na rynku, który nigdy nie śpi, doświadczeni handlowcy i krypto-entuzjaści nie 
muszą już przylegać do swoich ekranów 24/7 monitorując giełdy wymiany. Teraz 
mogą szybko i łatwo stworzyć strategie handlu i zatrudnić swój własny zespół 
botów Gimmer do obsługi wszystkich zakupów i sprzedaży. Boty handlujące są 
konfigurowalne poprzez prosty interfejs „point and select”, więc nie musisz 
uczyć się programowania, ani zdobywać żadnych innych umiejętności do 
stworzenia własnej strategii.

Możesz skonfigurować bota handlującego z dowolną liczbą wskaźników, 
zabezpieczeń i walut. Po ustawieniu możesz uruchomić testy wsteczne, aby 
sprawdzić jak strategia spisywała by się dla poprzedniego okresu wymian – 
wykorzystywane są do tego celu dane historyczne. Kiedy jest już gotowy 
doładuj swojego bota za pomocą tokenów Gimmer, usiądź i zrelaksuj się. Boty 
handlujące Gimmer połączone bezpośrednio z bezpiecznie i twoją ulubioną 
giełdą wymiany kryptowalut, przesyłają zamówienia zakupu i sprzedaży 
automatycznie, więc ty nie musisz się tym zajmować.
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Używanie botów handlujących Gimmer wyklucza możliwość błędu ludzkiego, 
pozwala uniknąć kosztownych decyzji emocjonalnych i znacząco zmniejsza 
konieczność zapamiętywania swoich skomplikowanych strategii 
handlowych.

Co więcej, doświadczeni i odnoszący sukcesy handlowcy mogą zdobyć 
dodatkowe przychody poprzez wypożyczanie swoich strategii w sklepie z 
botami.

Pozwala to kompletnym żółtodziobom inwestować z zaufaniem i łatwością, 
wynajmując takie strategie ze sklepu z botami Gimmer. Wszystko w sklepie z 
botami zawiera wskaźniki, które na żywo pokazują, w jaki sposób realizowane 
się strategie, oraz oceny pokazujące, które strategie są najbardziej popularne.

Wewnątrz ekosystemu Gimmer, wszyscy użytkownicy mogą wymieniać się 
informacjami o kryptowalutach, przemyśleniami I poglądami, zadawać 
pytania i uczyć się od innych handlowców w naszej wbudowanej sieci 
społecznościowej. Użytkownicy będą mogli polubić i ocenić treści.

Co wyróżnia Gimmer

• Standardowe boty handlujące są dostępne za darmo. Wlicza się w to użycie
jednego wskaźnika, jednego zabezpieczenia i jednej pary walut

• Zautomatyzowane boty handlujące kryptowalutami, które są szybkie i łatwe w
konfiguracji przy pomocy własnych strategii handlowych

• Zdobywanie tokenów GMR poprzez wypożyczanie strategii innym
użytkownikom w sklepie z botami

• Wypożyczanie botów, które posiadają wypróbowane i sprawdzone przez innych
handlowców strategie

• Łatwość konfiguracji bez znajomości programowania
• Handel wieloma walutami umożliwiający ci wybór wielu walut do obrotu między

sobą
• Darmowe testowanie wsteczne pozwalające sprawdzić jak strategia spisywała

by się dla poprzedniego okresu handlu, wykorzystująca dane historyczne
• Symulator pozwalający na sprawdzenie strategii w czasie rzeczywistym, bez

wykorzystania prawdziwej waluty, aby zbudować zaufanie dla użytkownika

• Dodawaj wskaźniki z listy ponad 80, aby zmaksymalizować swój handel
• Dodawaj zabezpieczenia z listy ponad 10, aby zmniejszyć lub uniknąć strat
• Wybieraj z pomiędzy kilku modeli handlu
• Handel arbitrażowy, osiągaj zyski, handlując różnymi cenami monet między

giełdami.
• Społecznościowa sieć handlowa, dzięki której możesz uczyć się, rozmawiać i

łączyć się z innymi handlowcami
• Zautomatyzowane pożyczki kryptowalutowe – tworzymy specjalnego bota do

obsługi pożyczek i inwestowania w waluty, które mają największy deficyt, dając
większy zysk. Bot pożyczkowy oferuje praktycznie zerowe ryzyku, jako że
pożycza waluty handlowcom korzystającym z giełdy, uniemożliwiając
jednocześnie ich wypłatę, pożyczki są pokrywane z własnej kryptowaluty
pożyczających

• Konfigurator - Proces wprowadzający, mający na celu utworzenie profilu ryzyka
użytkownika

• Lekka zdecentralizowana aplikacja DAPP – bezpieczna, szybka i efektywna dla
użytkowników



Jak uzyskać dostęp do Gimmer
Stworzyliśmy szybki i prosty proces rejestracji. Ponieważ Gimmer nigdy nie 
przechowuje żadnej waluty, nie musimy przeprowadzać długiego procesu 
identyfikacji, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać dostęp w ciągu kilku 
minut. Po prostu stwórz swoje konto, potwierdź swój adres e-mail, pobierz 
aplikację i postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami, aby zsynchronizować 
Gimmer ze swoim adresem Ethereum na twoim koncie wymiany wpisując dwa 
klucze API.

Jak korzystać z Gimmer
Kidy połączysz już swoje konto Gimmer z
kotem na giełdzie wymiany, pop prostu
przejdź do sklepu z botami i wybierz coś z
dostępnych strategii dla botów lub stwórz 
ą samemu. Możesz uruchomić testy
wsteczne, aby sprawdzić jak strategia 
prawdzała by się dla poprzednich okresów
handlowych, bazując na danych
historycznych. Kiedy będziesz gotowy,
ustaw parametry handlu, i pozwól botowi
zrobić resztę. Będziesz mógł obserwować,
jak bot kupuje i sprzedaje w czasie 
zeczywistym. Wynik handlu automatycznie
zsynchronizuje się z twoim kontem na
giełdzie wymiany, oraz jednocześnie ukarze się w twojej
aktywności handlowej Gimmer.

Tokeny Gimmer
Ekosystem Gimmer posiada swoją własną walutę nazwaną Tokenami Gimmer 
(GMR). Każdy zakup, wypożyczenie, sprzedaż, nagrodzenie lub opłata w 
ekosystemie wymagać będzie użycia tokenów GMR. Obejmuje to, ale nie 
ogranicza się do:

Doświadczenie użytkownika
Nasz zespół łączy doświadczenia w projektowaniu UX, programowaniu, 
handlu i finansach i wierzy, że klienci powinni znaleźć się na pierwszym 
miejscu. Uważamy, że dobry projekt jest lekkostrawny i nie powoduje zużycia 
energii, gdy użytkownik próbuje go zrozumieć. Dobry projekt ma jest 
przejrzysty w użytkowaniu i łatwy w obsłudze tam, gdzie wymagane jest 
działanie. Sprawi, że złożone zadania będą łatwe, prowadząc użytkownika 
krok po kroku i budując zaufanie poprzez wyjaśnienie do czego konkretne 
czynności i dane są potrzebne. Uczynienie korzystania łatwym poprzez 
zaznajomienie z nim!

11

• Płacenie za wypożyczanie botów handlujących, pożyczkowych arbitrażowych
• Wzbogacanie swoich strategii handlowych o dodatkowe pary walut, wskaźniki i

zabezpieczenia
• Wypożyczenie strategii handlowych od innych użytkowników
• Otrzymywanie tokenów GMR za tworzenie treści w zintegrowanej sieci

społecznościowej Gimmer
• Otrzymywanie nagród za rozszerzanie społeczności Gimmer poprzez zapraszanie

znajomych
• Otrzymywanie nagród za wyróżnienie w rankingu społeczności za najlepszego bota



Język i platforma programowania
Najnowocześniejsza technologia Gimmer korzysta z mocy 
modularności NodeJS, AngularJS i NWJS.  

Profil użytkownika łączy się z twoim adresem Ethereum i będzie 
przechowywany lokalnie, zabezpieczony przez najnowocześniejsze 
technologie kryptograficzne.
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Giełda wymiany

DECENTRALIZACJA GIMMER 2018

Aktualnie DEMO używa NodeJS i AngularJS ze scentralizowanym zapleczem. 
Lekka zdecentralizowana aplikacja Gimmer (DAPP) zostanie wydana na 
początku 2018 roku. Nie będzie ona zależna od zaplecza NWJS. Poprzez 
decentralizację Gimmer, uczynimi serwis szybszym i tańszym dla naszych 
klientów, ponieważ będziemy mogli dokonać oszczędności nie korzystając ze 
scentralizowanego systemu hostingowego.

Bezpieczeństwo platformy
Jako, że dane użytkowników nie są przechowywane w chmurze, nie będą 
ujawniane. DAAP jest bardzo bezpieczną platformą, jednak zalecanym 
jest ,aby użytkownicy posiadali na swoich komputerach dobre 
oprogramowanie antywirusowe.

Gimmer łączy się z wybranym portfelem giełdy wymiany kryptowalut, co 
oznacza, że twoja kryptowaluta nigdy nie opuszcza giełdy. Gimmer nigdy nie 
przechowuje twoich kryptowalut.
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Sukces bety Gimmer
Na początku 2017 roku wydaliśmy publiczną betę Gimmer, która była 
scentralizowaną aplikacją służącą głównie do sprawdzenia funkcjonalności botów 
handlujących. Beta była dostępna przez 4 miesiące. Przeprowadziliśmy niewielką, 
ale skuteczną kampanię Google AdWords, z ograniczonym budżetem w wysokości 
380 USD. Średnio znajdowaliśmy 4 nowych użytkowników dziennie, a ostatecznie 
posiadaliśmy ponad 800 aktywnych użytkowników.

Testy wsteczne
Testerzy bety 
przeprowadzili 
129893 testy 
wsteczne.

Wygenerowany zysk
Najbardziej zyskowny bot 
w czasie bety zarobił +87% 
wkładu ponad pasywny 
wzrost walut.

Stworzone boty
Podczas testowania 
bety aktywnych było 
7170 botów 
handlujących.

NAJWIĘKSZY
ZYSK

+87%

AKTYWNE
BOTY

7,170



Zautomatyzowane boty handlujące
Podstawowy bot handlujący (na przykład z jednym wskaźnikiem i jednym 
zabezpieczeniem) jest oferowany użytkownikowi bezpłatnie. Jeśli użytkownik 
zechce dodać więcej instrukcji do swojego bota, zostanie obciążony w 
tokenach Gimmer (GMR). Koszt w GMR będzie ustalany w zależności od tego, ile 
bot jest aktywny i ile dodatkowych instrukcji użytkownik przypisze botowi, np. 
ile walut chce wymieniać, ile ustawić zabezpieczeń i ile wyzwalaczy. Oznacza 
to, że bot z podstawową strategią i przynoszący potencjalnie niższe zyski 
będzie tańszy do wynajęcia, podczas gdy posiadający bardziej skomplikowane 
strategie z wieloma parami kryptowalut, wieloma wskaźnikami i 
zabezpieczeniami będzie droższy.

Jako przykład poniższa tabela prezentuje liczne przykłady tego, jak koszt 
wynajęcia przekłada się proporcjonalnie na ilość instrukcji zawartych w planie 
strategii:

Zautomatyzowane pożyczki kryptowalutowe
Działają na zasadzie pożyczania kryptowalut  handlowcom poprzez giełdy 
wymiany. Są uważane za produkty bardzo niskiego ryzyka. Po prostu 
ustawiasz pożądane parametry, a bot odnajduje najlepszy okres dla pożyczki i 
najlepsze warunki. Dokładna struktura cenowa zostanie określony w 2018 r.

Monetyzacja Gimmer
Monetyzacja Gimmer odbywa się poprzez:
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● Zautomatyzowane handel kryptowalutami
● Zautomatyzowane pożyczki kryptowlutowe
● Zautomatyzowany arbitraż kryptowalutowy
● Wypożyczanie strategii dla wszystkich rodzajów

botów (Sklep z botami)

PODSTAWOWY
BOT

Typ: Handlowy
Pary kryptowalut: 
3
Wskaźniki: 1
Zabezpieczenia: 1
Okres aktywności: 
1 miesiąc
Koszt: 30 GMR

STANDARDOWY
BOT

Typ: Handlowy
Pary kryptowalut: 
1 para
Wskaźniki: 1
Zabezpieczenia: 1
Okres 
aktywności: 1 
miesiąc
Koszt: 0 GMR

Typ: Marżowy 
Pary kryptowalut: 
4
Wskaźniki: 3 
Zabezpieczenia: 2 
Okres aktywności: 
1 miesiąc
Koszt: 60 GMR

Typ: Marżowy
Pary kryptowalut: 
6
Wskaźniki: 6
Zabezpieczenia: 2
Okres aktywności: 
1 miesiąc
Koszt: 120 GMR

ZAAWANSOWANY 
BOT

POŚREDNI
BOT
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50 GMR

KOSZT BOTA

10 GMR

KOSZT STRATEGII

STRATEGIA 
ZE SKLEPU

1 miesiąc użycia

Zautomatyzowany krypto-arbitraż
Działa na zasadzie jednoczesnego zakupu i sprzedaży waluty, korzystając z 
różnicy w cenie między różnymi giełdami. Boty arbitrażowe przeszukują giełdy i 
zawierają transakcje w optymalnym czasie Dokładna struktura cenowa zostanie 
określony w 2018 r.

Wypożyczanie strategii dla wszystkich typów botów (Sklep z botami)
Każdy użytkownik może udostępnić swoje strategie s sklepie z botami i 
wypożyczyć je innemu użytkownikowi. Koszt wypożyczenia jest wyliczany jako 
bazowy koszt strategii plus dodatkowa opłata ustalona przez autora strategii. 
Około 30% jest automatycznie płacona Gimmer, reszta jest płacona 
użytkownikowi, który stworzył strategię, w tokenach Gimmer. Strategia nigdy 
nie jest ujawniania, temu kto ją kupuje, co uniemożliwia próby skopiowania 
strategii bez wnoszenia opłat.

Przykładowy koszt wypożyczenia w sklepie z botami:

Przykład
Użytkownik decyduje się wypożyczyć strategię w sklepie z botami. 
Podstawowy koszt uruchomienia bota to 50 GMR za 1 miesiąc. Podczas 
wystawiania strategii w sklepie z botami użytkownik ustawia jej koszt na 10 
GMR.

Inny użytkownik uważa, że przychody i działanie strategii wygłada dobrze i 
decyduje się ją wypożyczyć na 1 miesiąc.

Użytkownik wypożyczający
strategię płaci

+

=

60 GMR
Suma zapłacona

przez użytkownika

Koszt 
korzystania z 
bota przez 1 
miesiac jest 
płacony Gimmer

Autor strategii 
otrzymuje 70% 
opłaty

Gimmer pobiera 
30% opaty za 
obsługę 
platformy
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Droga do rynku
Ponieważ nasza baza klientów jest globalna, skupimy nasze wysiłki 
marketingowe na kanałach marketingu cyfrowego. Oferują one bardziej 
ukierunkowane i wymierne podejście i są bardziej opłacalne niż zlokalizowane 
metody „powyżej linii”.

Reklamowanie w mediach społecznościowych
Kierujemy reklamy do klientów wykorzystując profesjonalnie stworzone reklamy 
w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram oraz inne 
odpowiednie kanały kryptograficzne.

Rozpowszechnianie w mediach społecznościowych
Wykorzystamy sieci społecznościowe naszych klientów, aby przyciągnąć 
nowych klientów do Gimmer, zachęcając naszych obecnych klientów do 
dzielenia się ich doświadczeniami z Gimmer, w różnych punktach ich 
codziennych podróży. Klient może otrzymać nagrodę lub korzyści, na przykład 
dodatkowe kredyty, rozpowszechniając informacje o nas.

Zachęcanie do zapraszania znajomych
Będziemy oferować klientom korzyści za zapraszanie swoich znajomych do 
korzystania z Gimmer. Za każdego nowego znajomego, który dołącza do 
Gimmera, obie strony otrzymają darmowe kredyty do wykorzystania w 
ekosystemie Gimmer.

Konkursy
Mamy plany uruchomienia regularnych konkurów, które będą napędzać emocje 
i budować świadomość o marce Gimmer, a ostatecznie przyczynią się do 
rozwoju bazy naszych klientów. Konkursy będą związane z produktami i 
platformą Gimmer.

PR
Nasz rozbudowany zespół obejmuje doświadczone agencje PR, które 
skoncentrują się na opowiedzeniu historii Gimmer i promowaniu oferty Gimmer 
w magazynach kryptowalutowych i handlowych, blogach i stronach 
informacyjnych.

Marketing e-mailowy
Posiadamy rosnącą bazę danych do marketingu e-mailowego i  ustaloną 
strategię regularnego wysyłania wiadomości e-mail, aby obecni i potencjalni 
klienci byli na bieżąco ze wszystkimi informacjami o Gimmer i kryptowalutach. 
Wszystkie nasze biuletyny i aktualizacje e-mail będą profesjonalnie napisane.

Partnerstwa strategiczne
Budujemy strategiczne partnerstwa z innymi platformami kryptowalutowymi, 
giełdami i portfelami, które dzielą tę samą bazę klientów i oferują usługi 
uzupełniające Gimmer.

PPC/AdWords
Będziemy prowadzić nieustannie kontrolowaną kampanię płatności za 
kliknięcie, aby przyciągnąć nowych klientów do Gimmer.



Struktura tokena
MAKSYMALNA ILOŚĆ: 110,000,000 GMR

DOSTĘPNE W PRZEDSPRZEDAŻY: 15,000,000 GMR

DOSTĘPNE PODCZAS GŁÓWNEJ SPRZEDAŻY: 85,000,000 GMR
(plus wszystkie tokeny niesprzedane podczas przedsprzedaży)

PRÓG MINIMALNY: 4,800 ETH
PRÓG MAKSYMALNY ETH 35,000 ETH

MAKSIMUM DLA DORADÓW ZESPOŁU, NA NAGRODY I REZERWĘ: 10,000,000 GMR 
Ilość GMR stworzona na nagrody, rezerwę, dla doradców i zespołu będzie równa 10% wydanych 
tokenów GMR (sprzedane tokeny plus oferowane bonusy). (Nagrody +4% wydanych tokenów 
Doradcy, zespół i rezerwa +6% wydanych tokenów)

AKCEPTOWANA  WALUTA: ETHER (ETH)
KURS WYMIANY: 1 ETH = 2,500 GMR (plus odpowiednie bonusy)

MINIMALNA WPŁATA PODCZAS PRZEDSPRZEDAŻY: 30 ETH

MINIMALNA WPŁATA PODCZAS SPRZEDAŻY: 0.1 ETH

GMR 

Sprzedaż tokenów
Okres sprzedaży
START PRZEDSPRZEDAŻY: 17 stycznia 2018
ZAKOŃCZENIE PRZEDSPRZEDAŻY: 31 stycznia 2018, lub gdy próg przedsprzedaży 
zostanie osiągnięty

START SPRZEDAŻY PUBLICZNEJ: 1 lutego 2018
ZAKOŃCZENIE SPRZEDAŻY PUBLICZNEJ: 28 lutego 2018, lub gdy maksymalny próg 
zostanie osiągnięty

Czym NIE są tokeny Gimmer (GMR):
Tokeny Gimmer nie są oferowane jako papiery wartościowe. Tokeny Gimmer nie 
uprawniają do żadnych dywidend, prowizji, udziałów i nie zapewniają posiadaczom 

Czym są  tokeny Gimmer (GMR):
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2,500 GMR 1 ETH 

• Tokeny GMR są kryptowalutą ERC20 bazującą na Ethereum
• Tokeny GMR mają wartość wyłącznie w ekosystemie Gimmer
• Mogą być przechowywane w portfelu kompatybilnym z ERC20
• Są wymienialne na giełdach kryptowalutowych
• Tokeny GMR mają 18 cyfr znaczących



Poniżej przedstawiono maksymalny możliwy podział:
100,000,000 GMR dostępne podczas sprzedaży tokenów
6,000,000 GMR dla doradców, zespołu i na rezerwę
4,000,000 GMR na nagrody

Tokeny doradców, zespołu i rezerwowe
Jak określono powyżej 6% wydanych podczas sprzedaży tokenów 
(sprzedane tokeny plus oferowane bonusy) zostanie stworzonych i 
rozdzielonych, jak poniżej:

45% Doradcy Gimmer
45% Rezerwa biznesowa
10% Zespół

Niesprzedane tokeny Gimmer
Niesprzedane tokeny nie zostaną utworzone.

Wydanie tokenów
Tokeny GMR będą wydawane od 1 lutego 2018 r. po potwierdzeniu każdej 
transakcji. Tokeny przedsprzedażowe zostaną wydane 1 lutego. Tokeny GMR 
będą widoczne w twoim portfelu ERC20, ale nie będą wymienialne do czasu 
zakończenia sprzedaży, tj. 28 lutego 2018 r.

Bonusy przedsprzedażowe
Wpłaty między 30 ETH, a 299 ETH otrzymają bonus +25% tokenów GMR. Wpłaty 
między 300 ETH, a 2,999 ETH otrzymają bonus +30% tokenów GMR. Wpłaty od 
3,000 ETH otrzymają bonus +40% tokenów GMR.

Bonusy podczas sprzedaży publicznej
Sprzedaż publiczną otworzymy z 
bonusem 20%, który będzie 
zmniejszany o 5% każdego tygodnia, 
do czasu zakończenia sprzedaży, lub 
osiągnięcia progu maksymalnego.

Ograniczenia dotyczące tokenów
Tokeny Gimmer oferują ograniczone prawa, które są zawarte w warunkach 
korzystania z usługi sprzedaży tokenów Gimmer. Tokeny stanowią ustaloną 
liczbę spośród maksymalnej łącznej liczby 110 milionów tokenów. Tokeny te nie 
są zbywalne i nie podlegają zwrotowi. Żadna obietnica przyszłych wyników lub 
wartości nie jest ani nie zostanie złożona w odniesieniu do Gimmer, w tym 
żadna obietnica właściwej wartości, żadna obietnica kontynuacji płatności, ani 
żadna gwarancja, że token Gimmer będzie posiadał jakąś konkretną wartość. 
Tokeny Gimmer są sprzedawane jako towary funkcjonalne, a wszystkie wpływy 
otrzymane za pośrednictwem sprzedaży tokenów zostaną wydane bez 
żadnych warunków.
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1. TYDZIEŃ

+20%

2. TYDZIEŃ

+15%

3. TYDZIEŃ

+10%

4. TYDZIEŃ

+5%



Inteligentne kontrakty
Inteligentne kontrakty pomagają ludziom wymieniać pieniądze, 
nieruchomości, akcje lub inne wartościowe rzeczy w przejrzysty, wolny od 
konfliktów sposób bez korzystania z pośredników. 

Inne kompatybilne portfele: 

19

My Ether Wallet
www.myetherwallet.com

Parity
parity.io

MetaMask
Pobierz z: https://metamask.io/

Gnosis
wallet.gnosis.pm

Im Wallet
token.im/

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

Blockgeeks opisuje inteligentne kontrakty, porównując tę technologię z 
automatem. Zazwyczaj ludzie chodzili do prawnika lub notariusza, płacili im i 
czekali, aż otrzymają dokument. Dzięki inteligentnym umowom ludzie mogą po 
prostu wrzucić bitcoin do automatu sprzedającego (tj. rejestru), a depozyt, 
prawo jazdy lub cokolwiek innego wpada na ich konta. Co więcej, inteligentne 
kontrakty nie tylko określają zasady i kary wokół umowy w taki sam sposób, jak 
robi to umowa tradycyjna, ale również automatycznie egzekwują te 
zobowiązania.

Polecane portfele
Jako że token Gimmer (GM) jest monetę ERC20 bazującą na Ethereum, będziesz 
potrzebował kompatybilnego portfela.

Z powodu jego łatwości w użyciu i konfiguracji polecamy:



Nasze zaangażowanie dla inwestorów
Dzięki waszemu wkładowi w Gimmer, będziemy na dobrej drodze, aby kamienie 
milowe z naszego harmonogramu i ostatecznie uruchomić każdą nową funkcję w 
proponowanym terminie. Założyliśmy trudne, ale jak uważamy osiągalne, kamienie 
milowe, aby Gimmer podlegał ciągłej ewolucji

Finansowanie będzie zarządzane we współpracy z naszym partnerem biznesowym 
Fiduciary, którego dyrektor korporacyjny będzie nadzorował uwalnianie środków 
zgodnie z punktami kontrolnymi z harmonogramu. Mimo że fundusze zostaną 
uwolnione podczas rozpoczęcia każdy etapu rozwoju, aby zapewnić, że nasze 
zespoły będą w pełni zaangażowane w produkt, premia dla założycieli i zespołu 
będzie powiązana z każdym kamieniem milowym i będzie wypłacana tylko po 
ukończeniu każdego etapu.

Ważnym aspektem Gimmer jest utrzymanie łatwości użytkowania i doświadczeń dla 
użytkownika. Będziemy kontynuować testy dla klientów, zbieranie opinii, a następnie 
ciągle ulepszać funkcje, projekt i ogólne doświadczenie.

Mamy pasję do innowacji, dlatego będziemy nieustannie odkrywać nowe technologie 
i metodologie, aby ulepszyć Gimmer i sprawić, że będzie on tak skuteczny, 
ekscytujący i tak zabawny, jak to tylko możliwe.

Jeśli środki finansowe na dany kamień milowy nie zostaną osiągnięte, nadal 
będziemy wykorzystywać fundusze na rozwój funkcji, ale nie będziemy mogli 
ukończenia ich w przewidywanych ramach czasowych.

Jeśli finansowanie przekroczy nasz cel, zobowiązujemy się wykorzystać te środki 
finansowe do zaplanowania jeszcze bardziej ekscytujących nowych funkcji i usług 
dla platformy Gimmer i naszych klientów.

Jak zostaną wykorzystane fundusze
CEL FUNDOWANIA: 35,000 ETH
Gimmer jest już działającym produktem z rozrastającą się społecznością. Wszystkie 
fundusze zebrane podczas sprzedaży tokenów zostaną wykorzystane do 
poprowadzenia Gimmer według harmonogramu, aby umożliwić ci szybsze 
skorzystanie z niego. Każdy kamień milowy produkcji wymaga dodatkowego 
zespołu, wydatków z nim związanych, działań marketingowych i nadzoru 
prawnego. Poniższy wykres przedstawia, w jaki sposób zebrane fundusze zostaną 
podzielone między podstawowe funkcje dla każdego etapu rozwoju.
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45%

35%

5%

Tworzwnie platformy i 
działania operacyjne

Marketing i rozwój

Założyciele i zespół 

Sprawy prawne

15%



Harmonogram Gimmer
Przebyliśmy długą drogę w krótkim okresie czasu, pokonaliśmy kilka kamieni 
milowych w rozwoju naszego produktu, ale nasz harmonogram pokazuje, że 
planowanych jest jeszcze wiele interesujących rzeczy. Będziemy dalej skupiać 
się na opiniach użytkowników, aby lepiej zrozumieć ich zmieniające się 
potrzeby i wykorzystywać je do opracowywania nowych funkcji.

Kamienie milowe, które już pokonaliśmy:
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STYCZEŃ 2017

STYCZEŃ 2017

LUTY 2017

LUTY 2017

LUTY 2017

MARZEC 2017

MARZEC 2017

MAJ 2017

CZERWIEC 2017

USTAWIANIE BOTÓW
Stwórz swoją strategię dla bota za pomocą wyzwalaczy, 
wskaźników i zabezpieczeń

TESTOWANIE WSTECZNE
Przeprowadzaj testy wsteczne, aby sprawdzić wydajność bota na 
danych historycznych

ZAUTOMATYZOWANY HANDEL KRYPTOWALUTAMI
Nasze boty handlują głównymi walutami na największych giełdach.

HANDLOWANIE POD POŻYCZKĘ
"Dodanie funkcji handlowania pod pożyczkę w funkcjach bota.

PUBLICZNA BETA GIMMER
Wydaliśmy wersję Gimmer posiadającą minimalne funkcjonalności 
jak scentralizowaną aplikację, aby sprawdzić główne 
funkcjonalności botów handlujących. Zarejestrowało się ponad 
800 użytkowników, używających 7170 botów, przeprowadzając 
12983 testy wsteczne, a największym zyskiem było +87%.

HANDEL WIELOMA WALUTAMI
Umożliwienie pojedynczemu botowi handel wieloma walutami. Bot 
wybiera pary walut z największym potencjałem i nimi handluje.

SKLEP Z BOTAMI
Sklep, gdzie użytkownicy mogą wypożyczać swoje strategie 
handlowe innym użytkownikom.

WIKI GIMMER
Stworzona wspólnie przez społeczność baza danych krypto, 
pomagająca innym użytkownikom nawigować po świecie 
kryptowalut. 

ZAPROŚ ZNAJOMEGO
System umożliwiający użytkownikom zapraszanie znajomych i 
otrzymywanie nagród za każdego znajomego, który użyje botów 
Gimmer.

FORUM GIMMER
Platforma dla naszej społeczności, gdzie mogą dyskutować i dzielić 
się informacjami o kryptowalutach. Zawierająca poziomy 
użytkowników takie jak członkowie, moderatorzy i administratorzy.

LIPIEC 2017
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3 KW. 2018

PAŹDZIERNIK 2017

2 KW. 2018

2 KW. 2019

1 KW. 2019

1 KW. 2019

4 KW. 2018

3 KW. 2019

WHITEPAPER V1
Stworzenie whitepaper i udostępnienie go inwestorom.

TOKEN.GIMMER.NET
Uruchomienie strony internetowej dla sprzedaży tokenów.

WRZESIEŃ 2017

Nasze przyszłe cele
Z pomocą naszych wspierających i inwestorów, zamierzamy zrealizować poniższe cele, w 
określonym czasie:

URUCHOMIENIE GIMMER JAKO DAPP
Decentralizacja Gimmer i wydanie go jako DAPP, aby był 
tańszy i szybszy w użyciu, i dawał użytkownikom możliwość 
uruchomienie większej ilości botów jednocześnie. 

ZAUTOMATYZOWANE BOTY ARBITRAŻOWE
Połączenie z wieloma kontami giełd wymiany i użycie botów 
Gimmer do analizy, która giełda zapewnia najlepszą stawkę, po 
czym automatyczna relokacja zgodnie z najlepszymi 
stawkami.

ZAUTOMATYZOWANE BOTY POŻYCZKOWE
Stwórz bota do śledzenia rynku pożyczek i oferuj pożyczki w 
walutach dających najlepsze zyski.

APLIKACJA MOBILNA – FAZA 1
Prosta aplikacja z powiadomieniami, aby użytkownicy mogli na 
bieżąco śledzić wydajność botów.

8 NOWYCH GIEŁD WYMIANY
Dodanie 8 nowych giełd wymiany, które będą działały w 
Gimmer.

SYMULATOR
Testowanie strategii botów w czasie rzeczywistym, a użyciem 
prawdziwych danych rynkowych, bez potrzeby użycia 
prawdziwej kryptowaluty.

KOPIOWANIE KRYPTO-HANDLOWCA
Umożliwienia użytkownikom kopiowania działań innych 
użytkowników, dając im ten sam potencjalny zysk lub stratę.

BOT KONIK
Bot ten ma na celu przynoszenie małych i regularnych zysków 
z małych transakcji.

4 KW. 2019
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3 KW. 2020

2 KW. 2020

2 KW. 2021

1 KW. 2020

4 KW. 2019 8 NOWYCH GIEŁD WYMIANY
Dodanie 8 nowych giełd wymiany, które będą działały w 
Gimmer.

BOT SI
Boty SI będą miały wiele ciekawych funkcji takich jak 
wskaźniki hybrydowe i samotestujące się strategie, w celu 
odnalezienia tych najlepszych.

OCENA RYZYKA
Tworzenie własnego profilu ryzyka, aby można było 
dopasować i zasugerować odpowiednie strategie.

STRATEGIE PORTFELOWE
Połącz wiele botów handlujących w pojedynczą strategię 
portfelową. Możesz ją upublicznić lub wystawić na wynajem 
innym użytkownikom poprzez sklep z botami.

8 NOWYCH GIEŁD WYMIANY
Dodanie 8 nowych giełd wymiany, które będą działały w 
Gimmer.

REKOMENDUJĄCY BOT SI
Ten bot SI będzie tworzył i testował różne strategie oraz 
rekomendował - zgodnie z twoim profilem ryzyka - najbardziej 
dochodowe strategie do użycia dla ciebie.

4 KW. 2020



Pérsio Flexa - CTO i współzałożyciel
Persio jest programistą łańcucha blokowego i full stack z 
ponad 16 letnim doświadzczeniem. Jako dośwaidczeony 
programista i handolowiec amator, tworzy udane strategie 
handlowe obsługowane przez boty od ponad 2 lat. 
Koncentruje się na tworzeniu inteligentnych rozwiązań z 
wykorzystaniem technologii łańcucha blokowego. Jego 
codziennym zadaniem jest opracowywanie strategicznych i 
innowacyjnych rozwiązań o podłożu cyfrowym, a przez to 
pozytywnie wpłynąć na życie ludzi. Jest współzałożycielem 
Gimmer i zamierz stworzyć z niego największą platformę 
krypto-handlową i inwestycyjną. Pisze inteligentne kontrakty 
w Solidity i opracowuje rozwiązania przy użyciu NodeJS, 
JavaScript/TypeScript, Angular, MongoDB, C#, Python oraz 
wielu innych języków programowania i frameworków.

Philipe Comini - CEO i współzałożyciel
Philipe wierzy w nadejście nowej ery dla ludzkości, a 
kryptowaluty są jednym z katalizatorów tej wielkiej zmiany w 
rozwijaniu się społeczeństwa. Jest zaszczycony, że bierze 
udział i odgrywa ważną rolę w Gimmer. Ze swoim ponad 13 
letnim doświadczeniem, Philipe pracował w ponad 33 firmach 
oferujących rozwiązania projektowe dla szerokiej gamy 
projektów. Był już związany z innymi firmami fintechowymi, 
korzystającymi z łańcucha blokowego i kryptowalut.

Paul Lindsell - COO
Posiada ponad 18 letnie doświadczenie (z czego 11 na 
poziomie zarządu) w kreatywnym projektowaniu dla 
globalnych marek FMCG i serwisów finansowych. Paul skupia 
się na strategicznym i twórczym myśleniu o rozwijaniu 
propozycji Gimmer, projektowaniu serwisu i modelu 
biznesowego. Osobiście wierzy, że prawdziwa natura peer-to-
peer łańcucha blokowego oferuje klientom prawdę i zaufanie, 
której tak bardzo potrzebują. Oraz, że decentralizacja danych i 
serwisów zmieni na zawsze sposób, w jaki prowadzi się biznes 
na świecie

Masaichi Hasegawa - CIO
Masaichi ma ponad 20 letnie doświadczenie w świecie 
tradycyjnych globalnych rynków finansowych. Jest 
specjalistą w zakresie alokacji i obrotu aktywami. Skupia się na 
strategiach makroekonomicznych, inwestowaniu na 
zagranicznych giełdach, w akcje, obligacje skarbowe i 
korporacyjne oraz towary takie jak metale szlachetne i ropa 
naftowa. Korzysta tez z produktów pochodnych, aby 
wzbogacić i zabezpieczyć swoje portfolio. Uczestniczy także 
w 'private equity' inwestując w spółki, zarówno o ustalonej 
pozycji jak i tworzące się oraz nieruchomości. Jego celem jest 
badanie rynku kryptowalut z tradycyjną perspektywą rynkową 
i jej relacjami z tradycyjnymi rynkami.

Zespół Gimmer

24



Michel Comini - Marketing Director
Michel ma doświadczenie w reklamach. W Brazyli 
pracował dla jednej z największych w kraju agencji 
cyfrowych, jak również jednej z najbardziej nagradzanych 
w Cannes Lions Festival of Creativity. Podczas jego 
kariery, niektórymi z jego klientów byli: Pernod Ricard, 
Unilever, Motorola, Intel, McDonald's, Amex Int’l, Sony 
Pictures, MI5/MI6/GCHQ/HMGCC i Credit Suisse. W 
Londynie pracował jako Data Manager w agencji GroupM, 
która nadzoruje inwestycje dla grupy WPP. Michel 
uczestniczy w projektowaniu produktu. Prowadzi badania 
konkurencyjne i analizę danych.

William Xavier - Programista łańcucha blokowego William 
ma ponad 11 letnie doświadczenie w rozwijaniu 
technologii sieciowych. Jest również entuzjastą łańcucha 
blokowego i chce wynieść na następny poziom sposób, w 
jaki ludzie handlują kryptowaluutami. Pracuje w Gimmer 
na pełny etat i jest podekscytowany mogąc być częścią 
budowania najinteligentniejszego zautomatyzowanego 
rozwiązania handlowego na świecie. William jest również 
związany z innymi startupami fintechowymi na łańcuchu 
blokowym.

Lucas Assis - Programista łańcucha blokowego i 
inteligentnych kontraktów
Lucas jest programistą full stack z ponad 7 letnim 
doświadczeniem. Zawsze dąży do pracy z 
najnowocześniejszymi technologiami. Jego celem jest 
uczynienie Gimmer numerem jeden dla handlowców. 
Wierzy, że technologia łańcucha blokowego jest 
przełomową technologią, i że każdy chcący rozwijać się 
biznes będzie musiał częściowo polegać na tak 
przejrzystych i godnych zaufania technologiach, jak 
łańcuch blokowy.
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Joao Guilherme Mascarin - Customer Researcher Joao 
Guilherme skupia się na marketingu, badaniach nad 
doświadczeniami użytkownika i pomaga Gimmer w 
dostosowywaniu unikalnych doświadczeń dla klientów. 
Jego głęboka analiza obecnego rynku kryptowalut ma 
fundamentalne znaczenie dla budowania silnych baz 
danych dla Gimmer, co pomaga zrozumieć potrzeby 
biznesowe i użytkowników. Uważa, że kryptowaluty są już 
rzeczywistością, i że będą one wkrótce akceptowane na 
całym świecie.

Joao Renato Mascarin - Commercial Director
João Renato jest posiadającym wiele talentów starszym 
menadżerem projektowym specjalizującym się w 
logistyce, planowaniu doświadczenia użytkownika i 
relacjach handlowych. Został mianowany dyrektorem 
projektu na Igrzyska Olimpijskie 2016 w Rio i od tego czasu 
zajmuje się Komitetem Olimpijskim Stanów 
Zjednoczonych. Jednym z jego głównych osiągnięć było 
zarządzanie ponad 250 pracownikami i opieka nad ponad 
1500 gośćmi i sportowców przed, podczas i po imprezie. 
Obecnie skupia się na rynkach finansowych handlu 
kryptowalutami i 'altcoinach'. Ambitny i zaangażowany, 
jest już w kontakcie z dużymi firmami i startupami z 
branży kryptowalutowej. Uważa, że kryptowaluty mają 
ogromny potencjał i będą kolejnym krokiem w naszej 
ewolucji. Wierzy, że technologia łań

Benjamin Vitáris - Journalist
Benjamin jest dziennikarzem, z prawie 3 letnim 
doświadczeniem. Pisze o aktualnościach i trendach w 
kryptowalutach, technologii łańcucha blokowego i 
fintech. Jego artykuły są publikowane w znanych 
serwisach informacyjnych, w tym w Bitcoin Magazine, 
ETHNews, CryptoCoinsNews i DeepDotWeb. Specjalizuje 
się w zarządzaniu marketingiem, studiuje handel i 
marketing na Budapest Business School. Benjamin wierzy, 
że wraz pojawieniem się kryptowalut i technologii 
łańcucha blokowego świat wkroczył w nową erę, i uważa, 
że system finansowy powinien być całkowicie 
zdecentralizowany, aby odpowiednio działać.
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