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Legislatie si reglementari 
 
Echipa Gimmer este constienta de riscurile potentiale associate unei platforme de 
crypto-trading descentralizata si a monedelor virtuale associate. Gimmer este vigilent cu 
reglementarile existente si a luat masuri pentru minimizarea potentialelor riscuri intr-o 
maniera comerciala rezonabila. Gimmer va ramane vigilent si va lucre impreuna cu 
autoritatile daca este necesar pentru a merge mai departe. 
 
La data publicarii acestui, Token-urile Gimmer (“GMR”) nu au nicio utilitate in afara 
ecosistemului platformei Gimmer si nu este permisa tranzactionarea lor sau vinderea 
acestora pe exchange-uri de la terte parti. Acest whitepaper nu constituie un sfat nici o 
recomandare a Gimmer, a fondatorilor, directorilor, managerilor, angajatilor, agentilor, 
consilierilor sau a oricarei alte persoane ce citeste acest whitepaper sa doreste sa 
participle in Vanzarea de Token-uri Gimmer. Participarea la Vanzarea de Token-uri 
Gimmer atrage riscuri substantiale si poate implica riscuri speciale ce pot duce la 
pierderea tuturor sau a unei parti substantiale a unei astfel de investitii. Nu participa in 
Vanzarea de Token-uri Gimmer decat daca esti pregatit sa pierzi intreaga suma alocata 
achizitionarii de Token-uri GMR. Token-urile GMR nu trebuie sa fie cumparate in 
scopuri speculative sau investitii cu asteptari de a face profit sau sa le re-vindeti 
imediat. Nicio promisiunea referitoare le performanta sau valoare nu este si nu va fi 
facuta referitor la Token-urile GMR, nicio promisiune referitoare la valoare, nicio 
promisiune referitoare la plati si nicio garantie ca Token-ul GMR va avea vreo valoare. 
Daca participantii la acest ICO inteleg pe deplin si accepta riscurile posibile ce tine de 
Token-urile GMR, doar atunci ar trebui sa participle in Vanzarea de Token-uri Gimmer. 
Token-urile GMR nu au structura si nu sunt vandute ca titluri de valori. Token-urile GMR 
nu reprezinta drepturi in cadrul Gimmer. Token-urile GMR sunt vandute ca un bun 
functional si toate fondurile primate de Gimmer pot fi cheltuite in mod liber de Gimmer 
fara a fi impuse conditii, dupa cum se mentioneaza in acest whitepaper. Acest 
whitepaper nu reprezinta un prospect sau un document ce dezvaluie informatii si nu 
reprezinta o oferta de vanzare nici o solicitare sau o oferta de a investi si nici un 
instrument financiar in nicio jurisdictie si nu trebuie considerata ca atare. Acest 
whitepaper si Vanzarea de Token-uri Gimme si orice alte informatii de pe website-ul 
Gimmer nu sunt intentionate nici aplicabile pentru cetatenii de U.S., China sau Coreea 
de Sud sau orice alti cetateni dintr-o tara sau teritoriu unde tranzactiile mentionate in 
acest whitepaper este sau devin ilegale, sau persoane legale sau entitati domiciliate 
acolo (“Jurisdictii Interzise”). Cetateni sau entitati legal domiciliate in Jurisdictii Interzise 
Nu pot participa in Vanzarea de Token-uri Gimmer. Acest whitepaper are scop 
informativ. Autorizatie scrisa este necesara pentru a distribui parti din acest document. 
 
Detinatorii de Token-uri GMR isi asuma riscul cand participa in activitati de trading si 
astfel de activitati mostenesc riscul. Probleme neprevazute pot duce la pierderea 
fondurilor a detinatorilor de Token-uri GMR sau a valorii Token-ului GMR. 
Toate informatiile din acest whitepaper sunt speculative si se pot schimba ca raspuns a 
numeroase evenimente neprevazute, inclusive inovatii tehnologice, factori de 
reglementare, si/sau fluctuatii ale monedelor, inclusiv si nu doar de valoarea pietei 
monedelor virtuale. 



 
Acest whitepaper are scop strict informativ si se poate schimba. Gimmer nu poate 
garanta acuratetea celor spuse aici sau a concluziilor trase in acest whitepaper. 
Gimmer nu face nicio garantie si neaga in mod expres astfel de declaratii (exprimate 
sau sugerate in orice mod), inclusiv si nu doar: 
 

- Orice reprezentare sau garantii referitoare la vandabilitate, potrivirea pentru un 
anumit scop, convenienta, rasplata, titlu sau non-infringement;  
 

- Continutul acestui document este precis si fara erori; si 
 

- Astfel de continut nu incalca drepturile niciunei terte parti. Gimmer nu-si va 
asuma raspunderea pentru daune de orice fel ce rezulta din folosirea, trimiterea 
la sau se pe baza continutului acestui whitepaper, chiar daca este informat 
despre astfel de daune. 

 
Acest whitepaper include referinte catre date de la terte parti si publicatii din industrie. 
Gimmer considera ca aceste date despre industrie sunt corecte si ca estimarile facute 
sunt rezonabile; dar, nu exista nicio asigurare cu privier la acuratetea si la 
completitudinea datelor. Sursele terte parti in general pretend ca informatiile continute 
aici au fost obtinute din surse ce se crede ca sunt de incredere; dar, nu exista nicio 
asigurare cu privire la acuratetea si la completitudinea datelor. Desi se considera ca 
datele sunt de incredere, nu am verificat in mod independente datele de la sursele 
noastre terte parti la care ne referim in acest whitepaper sau constatate din 
presupunerilor acestor surse. 
 
Va rugam sa luati in considerare ca Gimmer este in proces de a efectua analize pentru 
reglmentarea functionalitatilor Token-urilor Gimmer. Avand in vedere concluzia acestei 
analize, Gimmer poate decide sa anuleze functionalitatile intentionate pentru Token-
urile Gimmer pentru a putea fi in conformitatea cu legislatia si reglementarile din orice 
jurisdictie. In eventualitatea in care decidem sa modificam functionalitatile Token-ului 
GMR, Gimmer va actualiza sectiunea relevanta din acest Whitepaper si va incarca 
ultima versiune pe website. 
 
Orice Token GMR poate fi supus unor reglementari, inclusiv potentiale restrictii la 
dreptul de a le detine, utilizare, sau posesia acestor token-uri. Autoritatile sau alte 
circumstante pot cere ca mecanica Token-urilor GMR sa fie modificata, in intregime sau 
doar anumite parti. Gimmer va efectua aceste modificari pentru a fi in conformitate cu 
reglementarile sau alte obligatii guvernamentale sau de afaceri. In orice caz, Gimmer 
considera ca a urmat toti pasii rezonabili din punct de vedere comercial pentru a se 
asigura ca functionalitatile sunt bune si in conformitate cu reglementarile de pe piata. 
 
Gimmer intentioneaza sa investeasca Token-urile GMR pentru a finanta dezvoltarea 
software si a operatiilor. In orice caz, Gimmer nu face nicio reprezentare si nici nu 
garanteaza ca data livrarii pentru a face platforma de crypto-trading automat va fi 
respectata. 



 
Atentie la declaratiile cu privire la viitor 
 
Acest whitepaper contine declaratii sau informatii cu privire la viitor ( numite „declaratii 
cu privire la viitor” ) ce relateaza asteptarile din prezent ale Gimmer si eventualele 
evenimente din viitor. In unele cazur, aceste declaratii cu privire la viitor pot fi 
identificare prin cuvinte sau fraze cum ar fi „poate”, „va”, „se asteapta”, „anticipeaza”, 
„doreste”, „estimeaza”, „intentioneaza”, „planuieste”, „cauta”, „crede”, „potential”, 
„continua”, „este posibil sa” sau antonimul acestor termeni, sau alte expresii similare 
intentionate pentru identificarea declaratiile cu privire la viitor. Gimmer are ca baza la 
aceste declaratii cu privire la viitor asteptarile si planurile cu privire la evenimentele din 
viitor si trendurile financiare ce considera ca pot afecata conditiile financiare, rezultatele 
operatiilor, strategia de afaceri, nevoile financiare sau alte rezultate ale evenimentelor 
token-urilor sau valoarea si stabilitatea Token-urilor GMR. 
 
In plus pe langa declaratiile cu privire la ceea ce se intampla pe piata, acest whitepaper 
contine declaratii cu privire la viitorul modelului de afaceri al Gimmer. Modelul se refera 
doar la obiectivele sale, si nu este o previziune, proiectie sau o prezicere a rezultatelor 
din viitor. 
 
Declaratiile cu privire la viitor se bazeaza pe anumite presupuneri si analize facute de 
Gimmer cu privire la experienta si perceptia trendurilor istorice, conditiile curente si 
dezvoltarea din viitor si alti factori considerati adecvati ce sunt expusi ruscurilor si 
incertitudinilor. Desi aceste declaratii cu privire la viitor continute de acest whitepaper 
sunt bazate pe ceea ce Gimmer considera ca sunt presupuneri rezonabile, aceste 
riscuri, incertitudini, presupuneri si alti factori ce pot influenta rezultatele Gimmer, 
asteptarile exprimate, sugerate sau intelese din aceste declaratii cu privire la viitor. 
Avand asemenea riscuri, posibilii participanti in evenimentul token-ului nu trebuie sa se 
bazeze nejustificat pe aceste declaratii cu privire la viitor. 
 
 
 
 
 

 
  



Rezumat 
Gimmer reprezint atat crearea intrigii cat si a frustarii. A inceput cand doi prieteni – 
ambii pasionati de blockchain – au decis sa arunce o privire la tranzactionarea 
monedelor virtuale. Dar, cu cat au analizat mai mult, cu atat a devenit mai confuz. 
Barierele de intrare erau imense si informatiile erau si mai multe. Cu un trecut in 
Design-ul Experientei Utilizatorului si Full Stak Development, au avut viziunea de a crea 
o platforma de tranzactionare automata a monedelor virtuale ce putea fi folosita de 
oricine. 
  
Acest document este despre statusul actual si planurile viitoare ale platformei Gimmer. 
Doreste sa demonstreze cum folosim expertiza echipei noastre pentru a face 
tranzactionarea monedelor virtuale usoara si accesibila tuturor. 
  
Pana acum, Gimmer (momentan avem o versiune beta) a fost finantata din fonduri 
proprii echipei noastre, am dezvoltat Gimmer in afara job-urilor noastre de zi cu zi. Ca 
indivizi, suntem stapani pe ceea ce facem. In mod colectiv, suntem pasionati si 
entuziasmati – nu doar prin a face Gimmer un succes – dar si pentru a atinge succesul 
in lumea criptografica, tehnologia blockchain si modul in care lumea se schimba in mod 
rapid cu ajutorul monedelor virtuale. 
  
Cu fondurile stranse din vanzarea de Toke-uri Gimmer, vom putea sa continuam 
dezvoltarea si sa lansam Gimmer in 2018. Vom putea sa finantam si sa crestem echipa 
noastra globala de experti astfel incat acestia sa se poata axa doar pe Gimmer. Vor 
putea sa lucreze in mod colectiv 24/7 astfel incat sa livreze lista de caracteristici, 
inbunatatiri si functionalitati mentionate in Roadmap. Gimmer are o retea de 
colaboratori in crestere rapida ce isi doresc sa contribuie si sa faca parte din blockchain. 
  
Pana aici a fost o calatorie uimitaore si sa incepem Vanzarea de Token-uri este un 
moment cruciam pentru noi. Am dori sa multumim tuturor celor pasionati de Gimmer, 
echipei, familiilor noastre pentru suportul si intelegerea continua si consilierilor noastri 
pentru ajutorul si indrumarea lor. Impreuna, vom putea sa facem lucruri remarcabile. 
  
 
  
 
 
 
 
  



Informatii despre Piata 
La momentul in care acest whitepaper a fost scris, conform datelor de pe 
www.coinmarketcap.com existau 1200+ monede virtuale, cu un capital de piata ce 
depasea $440 Miliarde USD. Pentru a adauga o perspectiva referitoare la dimensiunea 
pietei, imaginati-va ca monedele virtuale au fost la bursa, evaluarea S&P 500 (top 500 
cele mai mari companii dupa capitalul de piata listate pe bursele Americane) pentru 
monede virtuale ar fi locul 29. 
  
Piata este in mod curent impartita intre Bitcoin si Altcoins (numele dat tuturor celorlalte 
monede), Altcoins avand aproximativ 45-50% din capitalul de piata. 
  
Asadar, cu peste 1200+ monede si 5000+ piete, nu este nicio surpriza ca 100+ 
echange-uri de monede virtuale sunt folosite frecvent. Desi exchange-urile au merite 
diferite, acestea au doar unelte de trading manual, astfel incat oricine doreste sa 
tranzactioneze pe piete trebuie sa fie la calculator 24 ore pe zi, 7 zile pe saptamana – 
spre deosebire de pietele traditionale FIAT, monedele virtuale se tranzactioneaza 24/7. 
  
Daca te uiti le exchange-urile de monede virtuale de top, la momentul in care acest 
whitepaper a fost scris, volumul tranzactionat in ultimele 24 de ore, afisat si calculat pe 
www.coinmarketcap.com, a fost in excess cu $11 miliarde USD. Din analiza traficului 
tuturor exchange-urilor majore, am estimat ca exista in jur de 26 milioane de traderi 
activi in top 20 exchange-uri de monede virtuale. Unele din exchange-urile de monede 
virtuale de top au raportat ca cresc cu aproximativ 1,000 – 3,000 de clienti noi zilnic. 
  
Exista deja un numar de platforme de trading automat cu boti, dar sunt complexe, greu 
de folosit si de inteles. Necesita cunostinte de trading si de programare, ceea ce alunga 
noii clienti si se dovedesc a fi consumatoare de timp pentru traderii experimentati. 
Gimmer rezolva aceasta problema, este usor si rapid de folosit si nu necesita cunostinte 
avansate de trading sau programare. 
  
Trading-ul Social s-a dovedit a fi de succes pentru pietele traditionale dar nu a fost 
adoptat pe pietele monedelor virtuale. Cu o asemenea crestere pe piata si un 
asemenea numar de clienti, vedem aceasta ca pe o alta oportunitate imensa pentru 
Gimmer. 
 
Desi multi sceptici din lume spun ca tehnologia blockchain si monedele virtuale nu sunt 
nimic decat o bula, numarul tot mai mare de date sugereaza altceva. Gimmer este de 
parere ca principiile descentralizarii, transparenta, intimitatea si securitatea inseamna 
ca tehnologia blockchain si monedele virtuale sunt aici sa ramana si sunt inca la 
inceput. 
  
  
 
 

 

http://www.coinmarketcap.com/
http://www.coinmarketcap.com/


Ce este Gimmer 

  
Probleme 
Inca de la inceput, trading-ul sau investitiile in monede virtuale au consumat timp si au 
fost complexe. Nu doar ca trebuie sa intelegi complexitatile trading-ului, dar si 
complexitatile unei piete de monede virtuale ce se afla intr-o continua crestere. 
Deoarece piata monedelor virtuale este deschisa 24/7 si poate fi foarte volatila, pentru a 
avea succes in trading, trebuie sa-ti monitorizezi in mod constant tranzactiile. Nu este 
cazul in care le pui si uiti de ele. 
  
Unele platforme au introdus o forma simpla de boti de trading automat, dar pentru a-i 
putea folosi eficient, trebuie sa ai cunostinte de programare, ceea ce adauga alte 
complexitati si alte bariere pentru a incepe. 
  
Cu noi monede fiind create in fiecare zi, sunt inca multe de invatat de la toti traderii. 
Pentru a gasi aceste informatii, este nevoie de multe studii, ce la randul lor consuma 
timp valoros. 
  
 
Solutia 
Obiectivul nostru este de a oferi cea mai buna platforma de trading automat a 
monedelor virtuale pe care blockchain-ul a vazut-o vreodata. Una ce este usor si rapid 
de folosit si accesibila tuturor clientilor, nu conteaza trecutul sau experienta in trading. 
 
Cu Gimmer, nu trebuie sa fii un trader expert sa sa stii programare. Gimmer pur si 
simplu se conecteaza la contul unui exchange de monede virtuale al clientului si apoi 
foloseste boti de trading cu algoritmi avansati pentru a face trade-urile in locul clientului 
– cu parametri setati de client. Botii nu necesita cunostinte de programare, experienta in 
trading anterioara si nici cunostinte avansate despre monede virtuale. Gimmer este 
potrivit pentru oricine doreste sa investeasca pe piata monedelor virtuale si nu are 
aptitudinile necesare sau timpul necesar sa supravegheze pietele toata ziua. 
 
 
Cum functioneaza Gimmer 
Intr-o piata ce nu doarme niciodata, traderii experimentati si pasionatii de monede 
virtuale nu mia trebuie sa fie legati de ecran 24/7 pentru a monitoriza exchange-urile. 
Acum, acestia pot creea cu usurinta strategii de trading si sa aiba propria echipa de boti 
Gimmer ce se ocupa de vanzari si achizitii pentru ei. Botii de trading sunt configurati 
printr-o interfata simple de folosit astfel incat tu nu trebuie sa investi programare sau 
orice altceva pentru a putea sa creezi o strategie. 
 
Poti configura bot-ul de trading pentru a include orice numar de indicatori, sigurante si 
monede doresti. Odata configurat, poti face teste cu date anterioare pentru a vedea cat 
de buna este strategia ta – acest lucru se face cu date din trecut. Cant esti pregatit, 
incarca-ti bot-ul cu Token-uri Gimmer, aseaza-te si relaxeaza-te. 
 



Botii de trading Gimmer se conecteaza direct si in siguranta cu exchange-ul dorit, 
trimitand comenzi automate de vanzare si cumparare in locul tau. 
  
Folosind botii de trading pe Gimmer reduce erorile umane, evita deciziile emotionale 
costisitoare si cel mai important te ajuta sa nu fie necesar sa memorezi strategiile de 
trading complexe. 
  
Mai mult de atat, traderii experimentati sau de succes pot castiga bani in plus prin 
inchirierea strategiilor altor clienti prin intermediul magazinului de boti. 
  
Acest lucru permite incepatorilor sa investeasca cu incredere si usurinta prin inchirierea 
acestor strategii din Magazinul de Boti Gimmer. Totul din magazinul de boti are valori 
live pentru a arata performanta strategiilor si scoruri pentru a arata care strategii sunt 
cele mai populare. 
  
In interiorul ecosistemului Gimmer, toti clientii vor putea sa distribuie informatii despre 
monede virtuale, perspective si pareri, sa puna intrebari si sa invete de la alti traderi din 
interiorul retelei de social trading. Utilizatorii vor putea sa dea like si sa evalueze 
continutul. 
 
Ce este diferit la Gimmer 

● Un bot standard de crpyto-trading automat este oferit gratis. Acesta include 
folosirea unui indicator, unei sigurante si a unei perechi, fara parghie; 

● Botii de crypto-trading automat sunt rapizi si usor de configurat cu strategiile 
proprii de trading; 

● Castiga Token-uri GMR prin inchirierea strategiilor tale altor clientii prin 
intermediul magazinului de boti; 

● Inchirieaza boti ce folosesc strategiile incercate si testate ale altor traderi; 
● Usor de configurat fara a fi nevoie de aptitudini de programare; 
● Poti tranzactiona mai multe monede simultan; 
● Testarea strategiilor folosind date din trecut este gratis pentru a vedea cat de 

buna este strategia ta de trading; 
● Modul Simulator iti permite sa incerci strategia in timp real, fara monede reale 

astfel incat utilizatorul sa prinda incredere; 
● Adauga peste 80 de indicatori la strategia ta pentru a maximiza profitul; 
● Adauga peste 10 sigurante strategiei tale pentru a limita si preveni orice pierderi; 
● Alege intre modele de trading diferite; 
● Arbitrajul de trading, fa profit prin tranzactionarea pretului monedelor intre mai 

multe exchange-uri; 
● Retea de social trading astfel incat sa poti invata, discuta si conecta cu alti 

traderi; 
● Crypto-lending automat – cream un bot special pentru a face imprumuturi si 

pentru a investi in monede ce au cel mai mare deficit, asadar, ce vor castiga un 
interes mai mare. Bot-ul de imprumut reprezinta un risc aproape egal cu zero, 
deoarece imprumuta monede virtuale trader-ilor ce folosesc Exchange-uri si nu 



permite retrageri, imprumuturile sunt asigurate de monedele virtuale ale 
creditorului; 

● Configurator – un proces de identificare nivelul de risc al utilizatorului; 
● Aplicatie DAPP descentralizata usoara – sigura, rapida si eficienta pentru clienti 

din punct de vedere al costurilor. 
  
Cum accesezi Gimmer 
Am creat un proces de logare rapid si simplu. Deoarece Gimmer nu detine nicio 
moneda, nu trebuie sa efectual verificari de lunga durata, astfel incat clientii se pot 
apuca de treaba in cateva minute. Iti creezi contul, validezi adresa de e-mail, descarci 
aplicatia, apui urmezi instructiile pas cu pas pentru a sincroniza Gimmer cu adresa 
Portofelului Ethereum si contul exchange-ului prin introducerea a doua chei API. 
 
How do you use Gimmer 
Once you’ve connected your Gimmer account to your exchange account, simply 
proceed to the Gimmer Bot Store and choose from the available bots strategies or have 
a go at creating your own. You can run backtests to see how the bot strategy would 
have performed over previous trading periods based on historical data. When you’re 
ready, set your trading parameters and let the bot do the rest. You’ll be able to watch 
the bot buying and selling in real-time. The outcome of the trade will automatically sync 
with your exchange account and also show in your Gimmer trading activity. 
 
 
Token-urile Gimmer 
Ecosistemul Gimmer are propria moneda virtuala numita Token Gimmer (GMR). 
Fiecare achizitie, inchiriere, vanzare, schimb, recompensa sau taxa din ecosistem va 
necesita utilizarea Token-urilor GMR. Acestea includ, si nu sunt limitate doar de: 
 

● Plata pentru inchirierea botilor de crypto-trading, crypto-lending si crypto-

arbitrage   

● Personalizarea strategiei de trading cu alte perechi de monede, indicatori si 

sigurante   

● Inchirierea strategiilor de trading de la alti clienti    

● Castigarea de Token-uri GMR pentru crearea de continut in reteaua sociala 

integrata Gimmer   

● Ca recompensa pentru extinderea comunitatii Gimmer prin invitarea prietenilor   

● Ca recompensa pentru ca strategia ta apare in lista „Cel mai bun Bot”    

 
 
  
Experienta utilizatorului 
Echipa noastra are un trecut puternic in design-ul experientei utilizatorului, dezvoltare, 
trading si finante, si considera ca nevoile clientului sunt pe primul loc. Consideram ca un 
design bun este usor de inteles si nu necesita eforturi pentru a intelege ce se intampla. 
Un design bun are claritate si concentrare si este simplu de folosit. Trebuie sa faca 



sarcinile complexe sa para usoare prin ghidarea utilizatorului si sa dezvolte increderea 
prin explicarea de ce anumite actiuni sunt necesare. Usor de folosit prin familiarizare! 
  
Structura si limbajul de dezvoltare 
Tehnologia de ultima generatie Gimmer foloseste puterea de modularitate a NodeJS, 
AngularJS si NWJS. 
 
In prezent, DEMO-ul foloseste NodeJS, AngularJS cu un backend centralizat. Aplicatia 
Descentralizata Gimmer (DAPP) va fi lansata la inceputul 2018. Nu va mai fi nicio dependenta 
de backend folosind NWJS. Prin descentralizarea Gimmer, vom putea sa facem serviciul mai 
rapid si mai ieftin pentru clientii nostri si vom putea sa dam mai departe economiile pe care le 
avem pentru ca nu folosim o solutie de hosting centralizata. 
 
Securitatea platformei 
Datele utilizatorului nu sunt instalate in cloud, nu sunt expuse. DAPP este o platforma 
foarte securizata, dar, este recomandat ca utilizatorii sa aiba un antivirus bun instalat pe 
dispozitiv. 
 
Gimmer se conecteaza la portofelul exchange-ului de monede virtuale ales, ceea ce 
inseamna ca monedele tale nu parasesc exchange-ul. Gimmer nu va detine niciodata in 
mod direct monedele tale. 
 
Pofilul utilizatorului este asimilat cu adresa portofelului Ethereum si va fi stocat local, 
securizat cu ajutorul criptografiei de ultima generatie. 
 
 
 
  



Succesul beta a Gimmer 
La inceputul lui 2017 am lansat o versiune publica beta a Gimmer, aceasta a fost o 
aplicatie centralizata ce a fost folosita in principal pentru a valida functionalitatile de 
baza ale botilor de trading. Versiunea beta a fost disponibila pe o perioada de 4 luni. 
Am lansat o campanie Google Adword cu un buget limitat de $380, si in medie am 
obtinut 4 noi utilizatori pe zi si in total am avut 800 de utilizatori activi. 
 
Boti creati 
In timpul testului beta, au fost creati 7,170 de boti activi pentru crypto-trading. 
 
Teste 
Utilizatorii beta au efectuat 12,893 de teste. 
 
Profit generat 
Cel mai profitabil bot in acea perioada a avut +87% profit peste cresterea organica a 
monedelor. 
 
 
 

 
  



Monetizarea Gimmer 
Monetizarea este realizata prin inchirierea serviciilor Gimmer: 

● Crypto-Trading Automat 
● Crypto-Lending Automat 
● Crypto-Arbitrage Automat 
● Inchirierea strategiilor pentru toate tipurile de boti (Magazinul de Boti) 

 
 
Botii pentru Crypto-Trading Automat 
Un bot de trading simplu ( de exemplu, cu 1 indicator si 1 siguranta ) este oferit 
clientului gratis. Daca un utilizator doreste sa adauge instructiuni in plus bot-ului, 
precum indicatori si sigurante, acestia vor fi taxati in token-uri Gimmer (GMR). Costul in 
GMR va depinde in functie de cat de mult este bot-ul activ si cate instructiuni aditionale 
au fost adaugate acestuia de ccatre utilizator, precum, cate monede doresc sa 
tranzactioneze si cate sigurante are. Asta inseamna ca un bot cu o strategie simpla si 
cu un castigi prevazut mai mic va fi mai ieftin de inchiriat, unde strategii mai complexe 
cu mai multe perechi de monede, numerosi indicatori si sigurante, vor fi mai scump de 
inchiriat.  
  
Ca un ghid, tabelul de mai jos ofera exemple numeroase despre proportionalitatea 
costului de inchiriere si nivelul de instructiuni incluse in strategia de trading: 
 
Bot Standard 
Tip: Trade 
Monede: 1 pair 
Indicatori: 1 
Sigurante: 1 
Perioada: 1 Luna 
Cost: 0 GMR 
 
Bot Simplu 
Tip: Trade 
Monede: 3 
Indicatori: 1 
Sigurante: 1 
Perioada: 1 Luna 
Cost: 30 GMR 
 
Bot Intermediar 
Tip: Margin 
Monede: 4 
Indicatori: 3 
Sigurante: 2 
Perioada: 1 Luna 
Cost: 60 GMR 
 



Bot Avansat 
Tip: Margin 
Monede: 6 
Indicatori: 6 
Sigurante: 2 
Perioada: 1 Luna 
Cost: 120 GMR 
 
 
Crypto-Lending Automat 
Acesta functioneaza prin imprumutarea autoamta de monede virtuale trader-ilor prin 
exchange-urile de monede virtuale. Acest serviciu este vazut ca unul cu risc foarte 
scazut. Pur si simplu setezi parametrii doriti iar bot-ul gaseste cel mai bun moment cand 
sa faca imprumutul in cele mai bune conditii. Detaliile exacte legate de pret for fi 
publicate in 2018. 
 
Crypto-Arbitrage Automat 
Acesta functioneaza prin cumpararea si vanzarea simultana a unei monede intre 
exchange-uri pentru a profita de diferenta de pret. Botii de Arbitraj cauta exchange-urile 
si incheie afacerea in timp optim. Detaliile exacte legate de pret vor fi publicate in 2018. 
 
 
  
Inchirierea strategiilor pentru toate tipurile de boti (Magazinul de Boti) 
Orice utilizator isi poate lista strategia in Magazinul de Boti astfel incat alti utilizatori le 
pot inchiria. Costul de inchiriere este bazat pe costul strategiei plus o taxa aditionala 
pusa de utilizatorul ce detine strategia. Aproximativ 30% din taxe sunt platitie catre 
Gimmer, restul este platita clientului ce a creat strategia, in token-uri Gimmer. Strategia 
nu este niciodata divulgata celor ce o inchirieaza, acest lucru va impiedica copierea 
strategiilor pe gratis. 
 
 
  
 
 
  



Calea catre piata 
Avand in vedere baza noastra de clienti este globala, vom concentra eforturile noastre 
de marketing pe canale de marketing digitale. Acestea ofera o modalitatea mai buna si 
mai ieftina de a ajunge la publicul tinta comparativ cu metodele traditionale. 
  
Publicitate pe social media 
Vom ajunge la noii clienti folosind campanii de publicitate profesionale pe social media, 
precum Facebook si Instagram, si alte canale crypto relevante. 
  
Distribuire pe social media 
Vom folosit retele sociale ale clientilor nostri pentru a atrage noi clienti pe Gimmer prin 
incurajarea clientilor nostri sa impartaseasca experienta lor cu Gimmer . Clientii pot 
primi o recompensa sau beneficii, precum extra credite, atunci cand raspandesc vorba 
despre noi. 
  
Stimulente pentru invitarea prietenilor 
Vom oferi stimulente clientilor ce isi invita prietenii sa foloseasca Gimmer. Pentru 
fiecare prieten nou ce se alatura Gimmer, ambele parti vor primi credite gratis ce pot fi 
folosite in ecosistemul Gimmer. 
 
Competitii 
Planuim sa tinem competitii in mod regulat ce vor mari gradul ce constientizare despre 
brand-ul Gimmer si intr-un final sa ne ajuta la cresterea bazei de clienti. Competitiile vor 
fi relevante cu platforma si produsele Gimmer. 
  
PR 
Echipa noastra include agentii de PR experimentate ce se vor concentra pe distribuirea 
povestii Gimmer si promovarea serviciilor Gimmer pe diferite reviste online, bloguri si 
site-uri de noutati legate de monede virtuale si trading. 
  
Marketing prin Email 
Avem o baza de date in continua crestere pentru marketing prin email si o strategie de 
email pentru a tine la curent clientii si potentialii clineti cu toate noutatile despre Gimmer 
si despre Monede Virtuale. Toate newsletterele si actualizarile prin email vor fi scrise in 
mod profesionsit. 
  
Parteneriate strategice 
Deja construim parteneriate strategice cu alte platforme de monede virtuale, exchange-
uri si portofele ce au aceeasi baza de clienti dar ofera servicii diferite de serviciile 
Gimmer. 
  
PPC/AdWords 
Vom derule in mod continuu campanii pey per click pentru a atrage noi clienti pe 
Gimmer. 
  
 



Vanzare Token 
 
Datele vanzarii de token-uri 
PRE-VANZAREA INCEPE: 17 Ianuarie 2018 
PRE-VANZAREA SE TERMINA: 31 Ianuarie sau cand este atinsa limita pre-vanzarii 
 
VANZAREA PUBLICA INCEPE: 1 Februarie 2018 
VANZAREA PUBLICA SE TERMINA: 28 Februarie 2018 sau cand limita maxima este 
atinsa 
 
Ce NU SUNT Token-urile Gimmer (GMR): 
Token-urile Gimmer nu sunt oferite ca securitati. Token-urile Gimmer nu platesc 
dividende, comisioane, actiuni si nu ofera capital pe baza achizitiei. 
 
Ce Sunt Token-urile Gimmer (GMR): 

● Token-urile GMR sunt bazate pe standardul ERC20 Ethereum 
● Token-urile GMR au valoare doar in ecosistemul Gimmer 
● Pot fi tinute in portofelul compatibil cu ERC20 
● Poate fi schimbat in exchange-urile de monede virtuale 
● Token-urile GMR au 18 zecimale 

 
Structura Token-ului 
CANTITATEA MAXIMA: 110,000,000 GMR 
DISPONIBILA IN PRE-VANZARE: 15,000,000 GMR 
DISPONIBILA IN VANZAREA PUBLICA: 85,000,000 GMR (plus token-urile nevandute 
in pre-vanzare) 
 
 
SOFT CAP: 4,800 ETH 
HARD CAP: 35,000 ETH 
 
RECOMPENSE MAXIME, CONSILIERI, REZERVE & ECHIPA: 10,000,000 GMR  
Cantiatea de token-uri GMR create pentru recompense, consilieri, rezerve si echipa va 
fi echivalenta cu 10% din totalul de token-uri emise (Token-uri vandute plus cele oferite 
bonus). (Recompensele +4% din totalul de token-uri emise. Consilieri, rezervele & 
echipa +6% din totalul de token-uri emise). 
 
MONEDE ACCEPTATE: ETHER (ETH) 
RATA DE SCHIMB: 1 ETH = 2,500 GMR (plus bonusul respectiv) 
TRANZACTIA MINIMA IN PRE-VANZARE: 30 ETH 
TRANZACTIA MINIMA IN VANZAREA PUBLICA: 0.1 ETH 
 
 
 
 
 



Modul de impartire a token-urilor 
100,000,000 GMR disponibile in vanzarea de token-uri 
6,000,000 GMR pentru consilieri, rezerve si echipa 
4,000,000 GMR pentru recompense 
 
Consilieri, rezerve si echipa token-urilor 
Dupa cum a fost mentionat mai sus, va fi emis un numar aditional de token-uri 
reprezentand 6% din total (token-uri vandute plus bonusurile oferite) ce vor fi distribuite 
dupa cum urmeaza:  
45% Consilierii Gimmer 
45% Rezerve ale afacerii 
10% Echipa principala 
 
Token-uri Gimmer Nevandute 
Token-urile Gimmer nevandute nu vor fi create. 
 
Emiterea token-urilor 
Token-urile GMT vor fi emise incepand cu 1 Februarie 2018 cand fiecare tranzactie va fi 
confirmata. Token-urile din Pre-Vanzare vor fi emise pe 1 Februarie 2018. Token-urile 
GMR vor fi vizibile in portofelul tau ERC20 dar Token-urile GMR nu vor fi 
tranzactionabile pana cand Vanzarea de Token-uri nu se termina pe 28 Februarie 2018. 
 
Bonus Pre-Vanzare Token-uri 
Contributiile intre 30 ETH si 299 ETH vor primi +25% Bonus Token-uri GMR. 
Contributiile intre 300 ETH si 2,999 ETH vor primi +30% Bonus Token-uri GMR. 
Contributiile de peste 3,000 ETH vor primi +40% Bonus Token-uri GMR. 
 
Boanus Vanzarea Publica de Token-uri 
Vom deschide vanzarea publica de token-uri cu un bonus de 20%, ce va scadea cu 5% 
in feicare saptamana pana la finalull vanzarii sau cand suma maxima a fost stransa. 
Saptamana 1 +20% Token-uri GMR Bonus pentru toti cei care au contribuit 
Saptamana 2 +15% Token-uri GMR Bonus pentru toti cei care au contribuit 
Saptamana 3 +10% Token-uri GMR Bonus pentru toti cei care au contribuit 
Saptamana 4 +5% Token-uri GMR Bonus pentru toti cei care au contribuit 
 
Implicatii alte Token-ului 
Token-urile Gimmerofera depturi reale limitate dupa cum este mentionat in termenii si 
conditiile de Vanzare alte Token-ului Gimmer. Token-urile reprezinta un anumit numar 
din cantitatea maxima de 110 milioane de token-uri. Aceste token-uri nu sunt 
transferabile si nici rambursabile. Nicio promisiune despre performanta din viitor sau a 
valorii Gimmer nu va fi facuta, nicio promisiunea referitoare la continuitatea platilor, si 
nici o garantie ca Token-urile Gimmer vor avea vreo valoare vreodata. Token-urile 
Gimmer sunt vandute ca bunuri functionale si toate fondurile primite prin intermediul 
Vanzarii de Token-uri vor fi folosite dupa bunul plac. 
 
 



Contracte Smart 
Contractele smart ajuta oamenii sa schimbe banii, proprietati, actiuni sau orice alta 
valoara intr-un mod transparent, fara conflicte in timp ce este eliminat intermediarul. 
Blockgeeks descriu contractele smart comparand aceasta tehnologie cu tonomatele. In 
mod obisnuit, oamenii ar merge la un notar sau un avocat, ar plati, si ar astepta sa 
primeasca documentele. Cu ajutorul contractelor smart, persoanele pot pur si simplu sa 
bage un bitcoin in tonomat (ex: ledger) si un escrow, o licenta de sofer, sau orice le 
cade din cont. Cu atat mai mult, contractele smart nu doar definesc regulile si 
penalitatile ce tin de angajament in acelasi mod in care contractele traditionale o fac, 
dar si impun acele obligatii in mod automat. 
 
Ce portofele recomandam 
Avand in vedere ca Token-ul Gimmer (GMR) este o moneda bazata pe Ethereum 
ERC20, vei avea nevoie de un portofel compatibil. 
 
Datorita usurintei si a simplicitatii de utilizare, noi recomandam: 
 
MetaMask 
https://metamask.io/ 
 
Alte portofele compatibile: Mist, My Ether Wallet, Parity 
 
  
 
  

https://metamask.io/


Cum vor fi folosite fondurile 
FONDURI NECESARE: 35,000 ETH 
Gimmer este deja un produs functional cu o comunitate de utilizatori in continua 
crestere. Toate fondurile stranse in perioada de strangere de fonduri vor fi folosite 
pentru indeplinirea tuturor obiectivelor din roadmap si sa aducem Gimmer mai repede 
pe piata. Fiecare obiectiv necesita dezvoltare aditionala, expansiunea echipei, eforturi 
de marketing si supraveghere juridica. Diagrama de mai jos arata modul in care vor fi 
folosite fondurile stranse pentru dezvoltarea functiilor de baza din fiecare serviciu: 
  
Marketing si achizitii 35% 
Dezvoltare si operatii 45% 
Bonus pentru fondatori si echipa 15% 
Legislatie si reglementari 5% 
 
Devotamentul nostru fata de investitori 
Cu ajutorul contributiilor voastre pentru Gimmer, vom putea sa dezvoltam serviciile 
propuse in roadmap si intr-un final sa lansam ceea ce ne-am propus in timpul alocat. 
Suntem devotati si credem ca ceea ce ne-am propus este realizabil, astfel incat sa ne 
asiguram ca Gimmer este in continua dezvoltare. 
 
Finantarea va fi administrata in conjunctie cu partenerul nostru de afaceri Fiduciary, al 
carui director corporativ va supraveghea lansarea fondurilor in functie de obiectivele din 
roadmap. Desi fondurile vor fi lansate pentru a putea incepe fiecare etapa de 
dezvoltare, pentru a ne asigura ca interesele echipelor noastre sunt complet investite in 
produs, bonusurile pentru echipa si fondatori vor fi oferite la feicare etapa si doar dupa 
ce acestea au fost terminate. 
 
Un aspect important se refera la mentinerea usurintei de folosire a Gimmer si 
imbunatatirea experientei utilizatorilor. Vom continua cu testarea clientilor, sa strangem 
pareri si sa imbunatatim caracteristicile, design-ul si experienta utilizatorilor. 
  
Avem o pasiune pentru inovatie, asadar vom continua sa descoperim noi tehnologii si 
metodologii pentru a imbunatati Gimmer si sa-l facem eficient, incitant si cat mai 
distractiv posibil. 
 
Daca finantarea pentru un anume obiectiv nu este primita, tot vom folosi fondurile 
pentru dezvoltarea caracteristicilor, dar nu vom putea sa terminam in timpul propus. 
 
Daca fondurile primite vor fi peste asteptari, vom folosi fondurile pentru a aduce chiar 
mai multe caracteristici si servicii noi pe platforma Gimmer pentru clinetii ei. 
 
  
 
 
  



Roadmap-ul Gimmer 
Am ajuns departe intr-un timp foarte scurt, am realizat parti importante din proiectul 
nostru, dar dupa cum arata in etapele de dezvoltare, avem planuite mult mai multe 
lucruri. Vom continua sa ascultam utilizatorii pentru a intelege mai bine ce schimbari 
sunt necesare si vom folosi aceste puncte de vedere pentru a crea noi caracteristici. 
 
Obiectivele pe care le-am indeplinit deja: 
 
IANUARIE 2017 
CONFIGURAREA BOTULUI  
Creeaza-ti propria strategii de trading cu boti folsind Trucuri, Indicatori si Securitati. 
  
IANUARIE 2017 
BACKTESTING 
Efectuarea backtest-elor pentru a vedea performanta botului pe baza datelor din trecut. 
  
FEBRUARIE 2017 
CRYPTO-TRADING AUTOMAT 
Botii nostri tranzactioneaza cele mai mari monede din cele mai bune exchange-uri de 
pe piata. 
  
FEBRUARIE 2017 
MARGIN TRADING 
A fost adaugata abilitatea de a include margin trading in strategiile botilor. 
 
FEBRUARIE 2017 
GIMMER PUBLIC BETA 
Am lansat o versiune MVP a Gimmer, ca o aplicatie centralizata, pentru a valida 
functionalitatile de baza ale bot-ului. Peste 800 de utilizatori s-au inscris, au folosit 7,170 
boti, 12,893 backtests si cel mai profitabil a avut un provit de +87% 
 
MARTIE 2017 
TRADINGUL MAI MULT MONEDE 
Permite tranzactionarea mai multor monede de un singur bot. Bot-ul alege monedele cu 
cel mai mare potential si se tranzactioneaza. 
  
MARTIE 2017 
MAGAZINUL BOT 
O piata pentru utilizatori unde se pot inchiria strategiile botilor de trading altor utilizatori. 
  
MAI 2017 
GIMMER WIKI 
O baza de date cu informatii crypto creata de comunitate pentru a ajuta alti utilizatori sa 
navigheze in lumea monedelor virtuale. 
 
  



IUNIE 2017 
REFERA UN PRIETEN 
Un sistem ce permite utilizatorilor sa invite prieteni si sa castige recompense pentru 
fiecare prieten ce foloseste botii Gimmer. 
  
IULIE 2017 
FORUMUL GIMMER 
O platforma pentru comunitatea noastra pentru a distribuit si a discuta informatii despre 
monede virtuale. Cu utilizatori de diferite nivele precum membri, moderatori si admini. 
  
SEPTEMBRIE 2017 
WHITEPAPER V1 
Whitepaper-ul nostru a fost creat si facut public pentru investitorii nostrii. 
  
OCTOMBRIE 2017 
TOKEN.GIMMER.NET 
Website-ul pentru vanzarea de token-uri a fost lansat. 
 
Obiectivele noastre viitoare 
Cu ajutorul sustinatorilor, contribuabililor si a investitorilor nostri, acestea de mai jos 
sunt obiectivele pe care le avem in vedere pe viitor: 
 
 
Q2 2018 
LANSAREA DAPP-ului GIMMER 
Descentralizarea Gimmer si lansarea DAPP-ului astfel incat sa fie usor si ieftin de folosit 
si sa ofere utilizatorilor abilitatea sa ruleze mai multi boti in acelasi timp. 
 
Q3 2018 
CRYPTO-ARBITRAGE AUTOMAT 
Conecteaza-te la mai multe conturi de exchange-uri si foloseste botii Gimmer pentru a 
analiza ce exchange va oferi cea mai buna rata pentru vanzarea unei active, apoi 
realocarea acesteia in mod automat la cea mai buna rata. 
 
Q4 2018 
CRYPTO-LENDING AUTOMAT 
Creeaza un bot pentru a monitoriza piata de imprumut si oferirea de imprumuturi pentru 
monedele cu cele mai bune castiguri. 
 
Q1 2019 
APLICATIE MOBILA – ETAPA 1 
O aplicatie simpla cu notificari pentru a tine utilizatorii la curent tot timpul cu performanta 
lor. 
 
 
  



Q1 2019 
8 NOI EXCHANGE-URI 
Vom avea Gimmer functional cu 8 noi exchane-uri. 
 
Q2 2019 
SIMULATOR 
Testarea in timp real a strategiilor de trading a botilor folosind date reale de pe piata, 
dar fara a fi nevoie sa folosim monede virtuale reale. 
 
Q3 2019 
COPIEREA CRYPTO-TRADER 
Permite utilizatorilor sa copieze actiunile altor trader si le ofera acelasi potential de a 
face profit sau pierderi. 
 
Q4 2019 
BOT-UL SCALPER 
Acest bot isi propune sa obtina profituri mici si regulate din tranzactiile cu valoare mica. 
 
Q4 2019 
8 NOI EXCHANGE-URI 
Vom avea Gimmer functional cu 8 noi exchane-uri. 
 
Q1 2020 
BOT-UL AI 
Botul AI va avea o serie de caracteristici cool, cum ar fi indicatorii hibrizi si strategiile de 
auto-testare, pentru a le gasi pe cele mai profitabile. 
 
Q2 2020 
EVALUAREA RISCURILOR 
Creati-va propriul profil al riscurilor, pentru ca strategiile adecvate sa fie potrivite si 
suferate. 
 
Q3 2020 
PORTOFOLIU DE STRATEGII 
Combina mai multe strategii ale botilor de trading intr-un singur portofoliu. Poti face un 
portofoliu cu strategii public sau sa-l inchiriezi altor utilizatori prin intermediul 
magazinului bot. 
 
Q4 2020 
8 NOI EXCHANGE-URI 
Vom avea Gimmer functional cu 8 noi exchane-uri. 
 
Q2 2021 
CREATORUL BOT-ULUI AI 



Acest bot AI care va crea si testa diferite strategii si va recomanda - pe baza profilului 
riscurilor pe care vi l-ati creat - va oferi cele mai bune si profitabile strategii de 
tranzactionare a bot-ului pentru dvs. 
 
 
 
 

 
  



Echipa Gimmer 
  
Pérsio Flexa 
CTO & Co-Fondator 
Persio este un dezvoltator full stack cu peste 16 ani de experienta in domeniu. El se 
axeaza pe crearea solutiilor inteligente folosind tehnologia blockchain. Obiectivul sau 
zilnic este sa dezvolte solutii strategice si inovative pentru domeniul digital ce vor avea 
un impact pozitiv in vietile oamenilor. El este Co-Fondatorul Gimmer si intentioneaza ca 
aceasta sa devina ce mai mare platforma de investitii si crypto-trading din lume. 
Scrierea contractelor smart in Solidity si dezvoltarea solutiilor folosind NoteJS, 
Javascript, Angular, MongoDB, C#, Python si multe alte limbaje de programare si 
structuri. 
  
Philipe Comini 
CEO & Co-Fondator 
Philipe considera ca o apare o noua era pentru rasa umana si monedele virtuale 
reprezinta un catalizator pentru o schimbare masiva in aceasa societate ce se afla in 
continua miscare. El este onorat sa faca parte din echipa Gimmer. Cu peste 13+ ani de 
experienta, Philipe a muncit pentru peste 33 de companii oferind solutii de Design 
pentru a mare varietate de proiecte. El a fost deja implicat in alte companii fintech ce 
folosesc tehnologia blockchain si monedele virtuale. 
 
Paul Lindsell 
COO 
Cu peste 18 ani de experienta (dintre care 11 ani au fost la nivelul conducerii) in design 
creativ pentru branduri globale precum FMCG si Financial Services, Paul are o gandire 
strategica si creativa pentru a dezvolta modelul de afaceri si serviciile Gimmer. Acesta 
considera ca adevarata natura peer-to-peer a tehnologiei blockchain ofera 
consumatorile adevarul si numai adevarul, de care au nevoie atat de mult. Si ca 
descentralizarea datelor si serviciile vor schimba modul in care se fac afaceri pentru 
totdeauna. 
 
Masaichi Hasegawa 
Director Comercial in Japonia 
Masaichi are experienta in lumea pietelor financiare globale de peste 20 de ani. Este un 
specialist in alocarea de active si tranzactionare. Se axeaza pe stratgii macro globale, 
investitii in exchange-uri straine, legaturi croporatiste si suverane, materiale precum 
metale si petroleum. De asemenea foloseste produse deviate pentru a-si consolida 
portofoliile. Acesta participa in intalniri private pentru investitii in companii, atat pentru 
startup-uri cast si pe piata imobiliara. Obiectivul sau este de a analiza piata monedelor 
virtuale cu o piata traditionala si relatia acesteia cu pietele traditionale. 
 
 
 
 
  



William Xavier 
Dezvoltator Blockchain 
William are 11 ani de experienta in dezvoltarea tehnologiilor web. El este un entuziast 
blockchain si doreste sa duca modul in care lumea tranzactioneaza monede virtuale la 
urmatorul nivel. Acesta lucreaza full time pentru Gimmer si este extrem de entuziasmat 
sa ia parte la dezvoltarea solutiilor de trading automate pentru monedele virtuale. 
William este implicat si in alte companii fintech ce folosesc tehnologia blockchain. 
 
Lucas Assis 
Dezvoltator Blockchain si Contracte Smart 
Lucas este un full stack developer cu 7 ani de experienta in domeniu. Mereu si-a dorit 
sa lucreze cu cele mai bune tehnologii, obiectivul sau este sa faca din Gimmer prima 
optiune pentru traderi. Acesta considera ca tehnologia blockchain schimba regulile si 
toate afacerile ce doresc sa evolueze vor trebui sa se bazeze intr-o anumita masura pe 
transparenta si increderea tehnologiilor precum blockchain. 
 
Michel Comini 
Director Marketing 
Michel a lucrat in advertising. In Brazilia, a lucrat pentru une dintre cele mai mare 
agentii digitale din tara si de asemenea pentru ce-a mai premiata la Cannes Lions 
Festival of Creativity. In cariera sa, a avut clienti precum: Pernod Ricard, Unilever, 
Motorola, Intel, McDonald's, Amex Int’l, Sony Pictures, MI5/MI6/GCHQ/HMGCC si 
Credit Suisse. In Londra, a lucrat ca Data Manager pentru agentia GroupM ce 
administra investitiile grupului WPP. Acesta efectueaza studii competitive si analizeaza 
date. 
  
Joao Renato Mascarin 
Director Comercial 
João Renato un Senior Project Manager cu mai multe abilitati specializat in Logistica, 
User Experience Planning si Relatii Comerciale. A fost numit Director de Proiect pentru 
Jocurile Olimpice din 2016 de la Rio si de atunci doreste sa faca parte din Comitetul 
Olimpic al Statelor Unite. Principala realizarea a fost administrarea a peste 250 de 
persoane si a avut grija de peste 1500 invitati si atleti, in timpul evenimentului si dupa. 
In acest moment, acesta se concentreaza pe crypto-trading si pietele financiare a 
monedelor alternative. Ambitios si devotat, acesta este deja in legatura cu companii 
majore si startup-uri din domeniul monedelor virtuale. Acesta considera ca monedele 
virtuale au un impact enorm si reprezinta noul salt in evolutia noastra. Acesta considera 
ca tehnologia blockchain va avea un impact enorm si va modela viitorul apropiat. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Joao Guilherme Mascarin 
Studiu Clienti 
Joao Guilherme se axeaza pe marketing, User Experience Reserch si ajuta Gimmer sa 
croiasca o experienta unica pentru clienti. Analiza sa detaliata despre piata actuala a 
monedelor virtuale este fundamentala pentru dezvoltarea unei baze de date solide 
pentru Gimmer ce ajuta la intelegerea nevoilor afacerilor si a utilizatorilor. Acesta 
considera ca monedele virtuale sunt deja o realitate si vor deveni acceptate la nivel 
global cat de curand. 
 
Benjamin Vitáris 
Jurnalist 
Benjamin este un jurnalist, cu peste trei ani experienta, acesta scrie ultimele stiri si 
trend-uri despre monede virtuale, tehnologii blockchain si fintech. Articolele sale sunt 
publicate pe site-uri de stiri cunoscute, precum: Bitcoin Magazine, ETHNews, 
CryptoCoinNews si DeepDotWeb. A studiat Marketing Management, studiaza Comert si 
Marketing la Scoala de Afaceri Budapest. Benjamin considera c lumea a intrat intr-o 
noua era a tehnologiilor virtuale si a monedelor virtuale, acesta considera ca sistemul 
financiar ar trebui sa fie complet descentralizat pentru a functiona decent. 
 
 
  
 
 
 


