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Panorama Executivo

RealBig é uma plataforma de jogos premiada que utiliza tecnologias de 

blockchain e IA. 

A plataforma RealBig oferece cinco linhas de produtos e três tipos de 

fichas.

Emitiremos tokens da empresa 1B a 0,1 USD para nosso projeto.

Reunimos uma equipe de especialistas em blockchain e membros expe-

rientes do conselho consultivo para projetar, desenvolver e executar 

com sucesso a nossa plataforma.

Colocamos nosso token na Rede Principal do Polígono. 





Visão/Estratégia

Visão

Esratégia

Para fazer avançar a comunidade blockchain e o entretenimento 

on-line, oferecendo jogos de prêmios acessíveis, intuitivos e envol-

ventes usando NFT e IA.

Construir um novo ecossistema NFT autossustentável baseado em fair plays 
e compartilhamento de prêmios.
Promover a adoção em massa de jogos de prêmios não qualificados, di-
minuindo as taxas de inscrição e aumentando a frequência e o valor dos 
prêmios.
Utilizar as melhores práticas de IA para expandir e sustentar nossa comuni-
dade de usuários.
Promover transparência, pontualidade e imparcialidade nos jogos de loter-
ia on-line. 
Expandir o NFT para o financiamento dos jogos, oferecendo oportunidades 
aos proprietários do NFT.  



Timing- Momento ideal para o lançamento

Mercado de jogos on-line

Mercado de Crypto e NFT

A receita dos jogos virtuais e entretenimento on-line crescerá de US$ 180 

bilhões em 2020 para US$ 400 bilhões em 2025 (a maior parte do cresci-

mento vai para gastos dentro do jogo)

Somente no terceiro trimestre de 2021 o total da captação de recursos 

criptográficos foi de $8,2 bilhões, dos quais $1,2B foram para Web3 e NFT. 

Além disso, a captação de recursos nos jogos NFT ofusca os outros no 

3T2021 por $1B. 



Funcionamento?
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Funcionamento?

Nossa plataforma oferece cinco produtos detalhados a seguir:

Jogo com Prêmio Único: Participar de um concurso que terá um único 

vencedor aleatório;

Jogo de Prêmio Classificado: Participar de um concurso que terá três 

vencedores classificados;

Jogo de Prêmio Compartilhado: Participar de um concurso (selecionando 

uma escolha) que terá reunido os vencedores;

Jogo do Prêmio NFT: Participar de um concurso de prêmios conjuntos no 

qual o prêmio é dividido entre vencedores e proprietários de NFT;

Mercado NFT: Venda de ativos da NFT no mercado primário e secundário 

através de licitação.



Funcionamento?
Users Join

Pick

Solo prize Ranked prize
Pooled prize

with/ without NFT

Select 
contest & attend

Select 
contest & attend

Select 
contest & attend

WinWinWin

Prize goes to
1 winner

Prize goes to
3 winners

Prize goes evenly
to all winners

For NFT, 20% of price
goes to owner



Vantagem Competitiva

Nossa plataforma irá capitalizar duas últimas tendências: jogos online e NFT

Jogos online 

Oferecemos uma variedade de jogos 
não qualificados com baixas taxas 
de entrada e maiores chances de 
ganhar. 

 Promovemos fair plays entre os propri-

etários e usuários de NFT enquanto os prêmios 

são divididos de forma justa entre os eles e os 

vencedores de NFT.

 Nossa plataforma permite que os propri-

etários de NFTs adquirem dividendos de forma 

contínua. 

 Ao contrário de outros jogos ou corridas 

virtuais (onde jogadores habilidosos compe-

tem entre si), em nossa plataforma cada joga-

dor tem chances iguais de ganhar. Assim, 

removendo curvas de aprendizado para os 

usuários e promovendo a equidade nos jogos 

e na distribuição de prêmios.

NFT 



Descrição geral do Token

Nesse projeto, utilizaremos três tipos de fichas, como indicado a seguir:

RealB RealP RealN

Tokens fungíveis da 
OIC em ERC20;

Tokens fungíveis de 
utilidade em ERC20 
para uso em nossa 

plataforma;

Tokens não fungíveis 
em ERC721 para a 

gestão de nossos ativos 
em NFT.



Tokenomics

Fundo de emergência e de reserva

Orçamento de marketing

Despesas de venda de fichas

Subvenção de fundação

Orçamento de fundação a longo prazo

Crescimento e aquisição

Suporte técnico e manutenção

Desconto em fichas

Prêmios do concurso

Venda a investidores e ao público

Comissão de venda

Executivos e equipe

Membros do Conselho Consultivo

10.0%

3.0%

3.0%

5.0%

4.0%

10.0%

10.0%

6.0%

30.0%

4.0%

2.0%

1.0%

10.0%

1.0%

1.0%

Consultores e parceiros

Os primeiros adeptos



Cronograma para a aquisição do token

Abaixo, segue o cronograma de aquisição de direitos simbólicos já implementado
 em nossos contratos inteligentes

Exceto pelos tokens iniciais de 50%, o restante tem um período de bloqueio 
e aquisição de direitos, conforme descrito abaixo:

36% reservado para uso pela administração

 Os primeiros 12 meses têm 20% de aquisição, seguidos de 20% de aqui-
sição a cada 6 meses

4% Orçamento de fundação a longo prazo

 Disponível após quatro anos

10% Fundo de emergência e de reserva

 Disponível após dois anos



Use of Proceeds

Infra-estrutura e gerenciamento de projetos

Legal e conformidade

Geral e administrativo

Vendas e marketing

Comunidade e ecossistema parceiro

Desenvolvimento e manutenção

Assinantes e aquisições

2.0%

3.0%

9.0%

12.0%

16.0%

31.0%

25.0%

Venda de Tokens 2.0%



Core Team

Matt Zand
CEO

Brian Wu
CTO 

David Lloyd
CFO and COO

Rajneesh Gupta
Chief Security O�cer

Mike Ferrari
UI Designer

Bury Huang
Project Manager

Gaurav Ubnare
AWS & DevOps Engineer & 
Infrastructure Manager

LinkedIn LinkedInLinkedIn

LinkedIn LinkedInLinkedIn

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/matt-zand-64047871
https://www.linkedin.com/in/xunwu8151
https://ky.linkedin.com/in/fundservices
https://www.linkedin.com/in/rajneesh-g-52500183/
https://www.linkedin.com/in/mike-ferrari-39602a22
https://www.linkedin.com/in/buryhuang411
https://in.linkedin.com/in/gaurav-ubnare-816379146


Board of Advisors

Eric Hess
 Legal Counsel & Advisor

Will Button
Ethereum Book 

Author

Timo Trippler
 ICO Veteran & Advisor

Dr. Mike Mu 
Blockchain Security

&
 Cryptography 

Expert

Dr. Sean Stein Smith
Assistant Professor
at Lehman College

Jim Sullivan
 MBA, Blockchain 

&
Cloud Expert

Nitin Gaur
MBA, Blockchain Book 
Author & Fintech Expert

Brian Virts
Blockchain Infrastructure 

Expert

Mario Butler
MBA, NFT Expert

Blockchain Author &
 ICO/STO/IEO Investor 

Mike Chan
MBA, Marketing 

& 
Growth Expert

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/ericwhess
https://de.linkedin.com/in/timotrippler
https://www.linkedin.com/in/dr-sean-stein-smith-dba-cpa-63307444
https://www.linkedin.com/in/nitin-gaur-75571a9
https://www.linkedin.com/in/dreamster/
https://www.linkedin.com/in/willbutton/
https://www.linkedin.com/in/mike-m-576190184/
https://www.linkedin.com/in/jamesjsullivan1122/
https://www.linkedin.com/in/brianvirts/
https://www.linkedin.com/in/mikewchan/


Roteiro do produto

T1 2022

T2 2022

T3 2022

T4 2022

T1 2023

T2 2023

Aplicativo do Jogo 
do Prêmio RealBig: 
Aplicativo PoC e 
Fundação: 
PdC-Produção:

Captação de recursos 
da ICO, KYC/AML e 
Aplicativo de moeda 
estável (Stablecoin): 
Aplicativo do jogo MVP 
& RealBig Prize Game: 
MVP

Aplicação RealBig 
NFT: MVP

Solicitação da 
Fundação de 
Captação e 
Lançamento ICO

Aplicativo do Real-
Big Prize Game: 
Produção e KYC/AML 
& Stablecoin Aplica-
tivo: Produção

Aplicativo RealBig 
NFT: Produção



Plano de financiamento

Nossa ficha ICO ou RealB é emitida em 1B (ou 1.000.000.000) tokens finitos 

cada um a 0,10 USD.

A venda dos tokens RealB começa em 15 de dezembro de 2021 e continua 

por 12 meses. Após esse prazo, os tokens restantes são vendidas em 12 

meses através de investidores privados. 

Veja a seção do roteiro de desenvolvimento da plataforma em nosso Livro 

Branco para mais detalhes. 



Plano de financiamento

De cinco maneiras os investidores podem obter retorno sobre seu investi-
mento:

Oferta inicial com desconto de 50% para inventores iniciais

Aumento do valor do token (4X), listando-o em uma bolsa respeitável

Aumento do valor do token uma vez que o produto é lançado, limitando o 

fornecimento por meio de aquisição de direitos 

Usando tokens como crédito para jogar nossos jogos de loteria na plata-

forma

Usando tokens  para comprar nossos ativos NFT na plataforma 



Plan de financiamento- Eventos

Data Evento Token Prices

preços regulares de tokens

preços de tokens com desconto

preços regulares de tokens

preços regulares de tokens

preços regulares de tokens

Início da venda pública

início da venda privada

Inicio da venda de divisas

Fim da venda pública e início 
da venda do que resta

Fim da venda do que resta

15 de Dezembro, 2021

15 de Maio, 2022

1 de Julho, 2022

1 de Dezembro, 2022

1 de Dezembro, 2023

6



Próximo passo

Número Capitalização do 
token

Taxa de desconto

40%

50%

30%

-

30M

20M

50M

37M

Quantia neta (USD)

$1.8M

$1M

$3.5M

$3.7M

1

2

3

4

6

Os descontos em tokens são oferecidos da maneira que segue abaixo:



Próximo passo

Só aceitamos pagamentos de investimentos via USDC. 

Nosso contrato de compra de Token segue os termos e condições SAFT. 

https://www.linkedin.com/in/matt-zand-64047871

Se estiver interessado, você pode entrar em contato conosco e real-
big.world ou se conectar com Matt Zand diretamente na LI :

https://www.linkedin.com/in/matt-zand-64047871


Outros documentos

I- Livro Branco- Versão simplificada

https://www.realbig.world/realbig-wp-light-v1.pdf

II- Relatório de Auditoria de Segurança

https://www.realbig.world/realb_smart_contract_security_audit_nov21.pdf

III- Verificação de Contrato com a Polygon

https://polygonscan.com/address/0x5ce03a31882a3ca6ca715a2adc81e09bb681c58e

https://www.realbig.world/realbig-wp-light-v1.pdf
https://www.realbig.world/realb_smart_contract_security_audit_nov21.pdf
https://polygonscan.com/address/0x5ce03a31882a3ca6ca715a2adc81e09bb681c58e


Isenção de responsabilidade

Os tokens RealBig são de natureza comercial (utilitária) e não têm a na-
tureza de títulos. Leia a Isenção de Responsabilidade Legal em nosso site. 

Esse programa é destinado apenas ao receptor e deve ser mantido em 
sigilo o tempo todo. 

Os tokens da RealBig não devem ser considerados como propriedade, 
para ter controle ou poder de decisão da plataforma RealBig ou de suas 
empresas associadas. 

https://www.realbig.world/legal.html


Thank You!

realbig.world
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