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1. Sumário Executivo
CoinPoker é uma sala de poker construída com o uso do método de tecnologia blockchain que oferecerá
um valor fantástico para jogadores de poker e compradores de criptomoeda. Os jogadores de poker
beneficiarão de jogos oferecidos com rakes extremamente competitivas com grandes bônus e promoções
de valor agregado para impulsionar o tráfego e uma valorização potencial das suas CHPs, que é a moeda
que impulsionará a economia
CoinPoker não é um conceito, está totalmente desenvolvido e está pronto para lançamento após a ICO
garantindo benefícios imediatos aos compradores de CHP. O software está totalmente testado e o MVP
(produto mínimo viável) está pronto para testar. Milhões já foram investidos para obter o software para
esse estado.
A tecnologia de blockchain do CoinPoker também resolve os principais obstáculos que habitam o
crescimento do poker online hoje, nomeadamente evitando problemas de processamento de pagamento,
gerenciando a integridade do jogo, criando geração de números puramente aleatórios e permitindo
iniciativas de marketing blockchain. Mesmo o design do produto, os novos jogos podem ser controlados
por um sistema de votação blockchain baseado nas preferências do usuário.
O tempo é perfeito para o CoinPoker, já que as previsões recentes esperam que o poker online aumente
a popularidade com os mercados que eram tabus voltando online (como partes dos EUA) e o poker
crescendo em popularidade em regiões emergentes, como a Ásia e a América do Sul. A despesa está
configurada para triplicar nos próximos 3 anos.
Devido aos motivos listados acima, gostaríamos de apresentá-lo à nossa ICO, Oferta de Moedas Iniciais.
A Pré-ICO começará no dia 16 de novembro, e a ICO deverá começar em meados de janeiro. Em todo
o caso, estaremos lançando 500 milhões de nossos Tokens chamados Chips (CHP). Chips serão a nossa
moeda oficial que circulará dentro da plataforma, beneficiando os detentores da moeda.

2. CoinPoker está vivo hoje!
CoinPoker não é uma ilusão, já está aqui! Como prova, você pode usar uma aplicação de desktop
CoinPoker totalmente funcional. Você pode entrar e experimentar com seus amigos agora.
Já existem vários eventos promocionais para os jogadores recreativos que desejam dar a este aplicativo
uma chance. Jogue contra seus amigos ou com outros online. Qualquer comentário será bastante
apreciado.

3. O estado do poker online hoje em dia
O crescimento do poker online se estabilizou um pouco principalmente devido a questões de integridade
e regulamentação de jogo. Apesar desses obstáculos, as previsões em andamento são fortes, com as
despesas que deverão duplicar nos próximos 3 anos - estimado em alcançar 5,2 bilhões US $ até 2020,
apenas nos EUA. O aumento do crescimento é reduzido para existir aumento da demanda em mercados
emergentes e mercados previamente fechados (como os EUA) abrindo novamente.
O CoinPoker tem o potencial de revolucionar o poker online, resolvendo os problemas do “antigo mundo”
usando a tecnologia blockchain, que sufocaram o crescimento nos últimos anos.

4. Integridade do jogo
A indústria sofreu danos de reputação siginificativos devido a uma série de golpes de alto perfil (por
exemplo, UltimateBet e Full Tilt Poker). Além dos golpes públicos, existem sob as questões de superfície
especificamente com táticas injustas, como colusão, bots e exploração de embaralhamentos aleatórios
não-aleatórios. Por causa dessa jogada injusta, a diferença entre o jogador novato e os profissionais nunca
foi maior, o que significa que os novos jogadores para o ecossistema têm dificuldades em se estabelecer,
o que reduz seu valor para a rede. A tecnologia Blockchain tem o potencial de mudar isso.
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4.1. Fairplay (fairblock) programa e iniciativas
O CoinPoker apresentará um sistema de segurança e fraude Fairplay. A tecnologia Blockchain estará no
coração do sistema Fairplay.
Nossa equipe de profissionais de poker e algoritmos de computadores buscarão anomalias para ajudar a
identificar o jogo injusto. Tais anomalias podem incluir soluções simples, como muitos jogos contínuos
sem interrupção, ou muitos jogos simultâneos (indicando bots) sendo jogados em um nível alto, ou as
contas jogando muito rápido e em um nível muito alto de forma consistente. Mesmo os cliques do mouse
e outras ações podem ser usadas para identificar o jogo injusto.
As técnicas mais avançadas envolverão a identificação de fraude (como a colusão) usando inteligência
artificial e outros algoritmos de aprendizagem de máquinas, que podem se estender a aprendizagens
profundas. Fora da aprendizagem mecânica, a Lei de Benford também pode ser implementada para
detectar outras formas de fraude, como os bancos e outras instituições financeiras usam. Por exemplo,
esta tecnologia poderia ser usada para retirar o despejo de chips.

4.2. Geração de números aleatórios (RNG)
No passado, todos os RNG baseados em software são efetivamente geradores de números de
pseudorandom (PRNGs), que é um processo que parece ser aleatório, mas não é, portanto, poderia ser
explorado. CoinPoker irá introduzir uma nova tecnologia RNG baseada em uma metodologia de blockchain
que aumentará significativamente a aleatoriedade tornando o algoritmo difícil de ser explorado. Nossa
implementação de bloqueio será rápida o suficiente para que ele funcione perfeitamente em segundo
plano.

4.3. Depósitos e retiradas e identificação
Mesmo se você estiver jogando em uma sala respeitável com um jogo justo, existem problemas em
torno do processamento de pagamento. O prazo para retiradas leva pelo menos dois dias completos e
muito mais longo em algumas regiões. Com redes menores que possuem soluções de processamento
de pagamento menos estabelecidas, as retiradas podem levar semanas ou meses. Algumas salas de poker
ainda enviam cheque pelo correio!
CoinPoker operará nos protocolos de crypto-moeda baseados em smart contract Ethereum e apresentará
uma nova criptomoeda chamada “CHP” (CHiPs).
A era da blockchain erradica esse problema, pois a moeda do CHP será instantaneamente capaz de ser
convertida em outras moedas criptográficas ou moedas disponíveis você no seu e-wallet. Este processo
aborda duas das principais preocupações que afetaram o crescimento no poker. Ele abre mercados
geográficos previamente fechados e ignora bancos de terceiros, carteiras eletrônicas e outros corretores
que criam desconfiança na comunidade de pôquer e causam atrasos nos pagamentos.
Outra vantagem importante do CoinPoker é o anonimato. O processo de registro exigirá apenas o seu
e-mail, alias e senha e você está pronto para ir. Mesmo que os jogadores sejam anônimos, até para a
nossa rede, a revolução da blockchain permitirá uma maior segurança do jogo do que nunca, conforme
descrito acima.

5. Valor para os jogadores de poker
O CoinPoker fornecerá valor nunca antes visto aos jogadores de poker em uma variedade de jogos. O
CoinPoker oferecerá jogos tradicionais de “dinheiro” e torneios jogando e usando tokens CHP. Inicialmente,
o CoinPoker permitirá aos jogadores de poker jogar os jogos mais populares, incluindo o Texas Holdem
No Limit e o Pot Limit Omaha, com um limite a partir do equivalente a 0,05 € para o big blind todo o
caminho até € 5. Começar com limites mais baixos é esperado atrair os jogadores recreativos, o que é
essencial para construir uma comunidade próspera.
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5.1. Dinheiro de volta para a comunidade
Em vez de fornecer rakeback tradicional, pelo que o mecanismo geralmente não é claro e, por vezes,
sombrio, o CoinPoker retornará a comunidade não menos de 25%, usando um sistema de recompensa
da comunidade baseada em blockchain para manter a liquidez e o estágio estável de forma justa e
transparente. A receita será distribuída usando Smart contracts.
Todos os meses, não menos de 25% das receitas arrecadadas serão devolvidas à comunidade através
de várias promoções, incluindo corridas de rake, torneios diários, jackpots, etc. Esta é a parte importante
deste projeto, pois essas ferramentas irão garantir a fidelidade dos jogadores através de recompensas. Não
só isso, essas contribuições mensais chegarão aos bolsos dos jogadores e manterão os tokens circulando
por um período de tempo significativo. Grande parte do foco será no apoio a novos jogadores recreativos
para a rede.

5.2. Rake baixa
Ofereceremos rake muito competitivo com cash games com rake a 4%, com certos limites ajustados
para diferentes limites, isto é significativamente menor do que a média do mercado de 5%. Importante
sublinhar, que muitas das regiões que vamos comercializar não tem outra alternativa e acabam muitas
vezes jogando poker off-line com rakes não limitadas. O CoinPoker oferecerá um enorme valor para
esses jogadores.

6. Valor para os investidores em criptomoeda
Os detentores de CHP Pós-ICO beneficiarão de um aumento no preço da CHP à medida que a demanda
por moedas aumenta. A única maneira para qualquer fã de pôquer jogar no CoinPoker é comprar moedas
a taxas de mercado. Se o site crescer, conforme descrito acima, também o preço das moedas CHP irá,
isso resultará em mais utilidade e uso na plataforma.
CoinPoker lançará 500 milhões de fichas CHIPS (CHP) no mercado (ver 3. Venda Token) e este montante
será fixo. Os recém-chegados ao site após o ICO, ou aqueles que perderam e precisam novamente de
fichas , precisarão comprar CHP adicional. Para fazer isso, eles precisarão comprar CHP em troca com
os detentores de CHPs que procuram retirar do caixa, essas transações são feitas às taxas de mercado.
Essa estrutura de oferta fixa e aumento da demanda causará o aumento do preço da CHP, facilitando um
retorno significativo do investimento para os primeiros adotantes.
Aqui segue um exemplo simples: se há 1.000 moedas no mercado distribuídas uniformemente entre
20 jogadores com 50 moedas cada. Estatisticamente, se 5% dos jogadores de poker são vencedores do
poker online, eventualmente todas as moedas acabarão na carteira de um jogador. Assim, os restantes 19
jogadores terão que comprar tokens adicionais para jogar e essa demanda aumentará o valor de todos
os tokens.

7. Parceria com os jogadores e programa de afiliação
Um dos nossos focos após o ICO será desenvolver uma plataforma de parceria de jogadores. Tais
programas têm sido um importante motor de tráfego para salas tradicionais de poker online. No entanto,
a vantagem da tecnologia de blockchain do CoinPoker é que os afiliados podem ter visibilidade total
sobre os jogadores que eles referem, porque o bloco pode ser usado para monitorar suas atividades.
Construir esta tecnologia será uma prioridade e deve capacitar os afiliados para maximizar o engajamento
de suas referências, aumentando as receitas da rede.
Esta plataforma pode se estender ao monitoramento dos resultados dos jogadores, bônus, depósitos e
outros dados financeiros. Os afiliados podem gerenciar seus próprios negócios e até mesmo capacitar
sub agentes e líderes de equipe sob uma estrutura de árvore. Os afiliados mestre também podem fornecer
treinamento de poker, etc., para referências diferentes com base em sua capacidade visível.

8. Acessores e Parceiros
Nosso projeto é fortemente apoiado pela comunidade de poker e entusiastas do cripto em todo o mundo.
Nosso conselho inclui nomes tão respeitados como HSDB, Pokertube, PokerNews, bem como Brian Hall,
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Warren Lush, Teresa Nousiainen. Estamos planejando adicionar rostos muito mais familiares, incluindo
profissionais de poker e tubarões da indústria criptográfica à medida que o projeto avança.

8.1. Conheça nossa equipe
• René Boutestijn - Diretor de desenvolvimento
• Justas Kregždė - CTO & Programador de Smart Contract
• Michael Josem - Chefe de segurança
• Isabele Mercier - Gerente da comunidade
• Paulius Mikaliūnas - Gerente de Produto
• Alex Mishiev - Estratégia de negócios on-line & Consultoria Marketing Digital

8.2. Nossos Acessores e Parceiros
• Antanas Guoga – Tony G - Empreendedor
• Mike Segal - Especialista em criptografia
• Kevin Hobbs - Blockchain Technology Expert
• Emerson Fonseca - CryptoFonzy - Blockchain Consultant, Cryptocurrency Trader and Community
Advisor
• Teresa Nousiainen - Assessoria de Poker e Comunidade
• Warren Anthony Lush -Especialista em relações públicas e marketing
• Brian Thomas Hall - Assessor jurídico
• Eugene Dubossarsky - Cientista de dados
• Chadd Burgess - Quantitative Trader & Capital Markets Consultant

8.3. Parceiros Media
• ValueNet Capital - Venture Fund Investors
• DigitalX - Financial & Technical Advisors
• Pokernews – Maior site de notícias e afiliação de poker online no mundo
• HighstakesDB – Notícias de Poker Online
• Pokertube - O maior portal de mídia de poker do mundo, fornecendo todos os programas de TV de
poker essenciais, eventos ao vivo e vídeos.
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