
ICO Pitch Deck- V1

realbig.world

RealBig
$$$ For You

https://realbig.world/


الخالصة (المخطط التمهيدي)

نظرة عامة عن التنفيذ
الرؤية / اإلستراتيجية

توقيت السوق
كيف تعمل

ميزة تنافسية
(token) نظرة عامة على الرمز المميز

فريق العمل االساسى
المستشارين

خريطة الطريق (خارطه العمل)
خطة للتمويل
الخطوة التالية



نظرة عامة  عن التنفيذ

.AI و blockchain هي منصة ال جوائز االلعاب تستخدم تقنيات

.(tokens) خمسة خطوط إنتاج وثالثة أنواع من الرموز المميزة RealBig تقدم منصة

سنقوم بإصدار 1B من (tokens) المرافق بسعر 1 دوالر أمريكي لجمع األموال لمشروعنا.

نحن نجمع فريًقا من خبراء blockchain ومجلس استشاري متمرس لتصميم منصتنا وتطويرها 
وتنفيذها بنجاح.

نشرنا رمزنا المميز(our token ) على شبكة Polygon الرئيسية.





الرؤية / اإلستراتيجية

رؤية المستقبلية

إستراتيجية 

لتعزيز مجتمع blockchain والترفيه عبر اإلنترنت من خالل تقديم جوائز االلعاب ميسورة التكلفة 
AI و NFT وبديهية وجذابة باستخدام

بناء نظام بيئي جديد لـ NFT  ذاتًيا من خالل الاللعاب النزيه وتقاسم الجوائز.
اتاح االعتماد الجماعي لجوائز االلعاب  من خالل خفض رسوم الدخول مع زيادة قيمه  الجوائز 

االستفادة من أفضل ممارسات الذكاء االصطناعي (AI) لتوسيع مجتمع مستخدمينا والحفاظ 
عليه.

تعزيز الشفافية وحسن التوقيت  في ألعاب اليانصيب (lottery game)عبر اإلنترنت.
.NFT في تمويل اللعبة من خالل تقديم أرباح لمالكي NFT قم بتوسيع



توقيت السوق - الوقت المثالي لالنطالق

سوق األلعاب عبر اإلنترنت

NFT Market و Crypto

ستنمو اإليرادات من األلعاب االفتراضية والترفيه عبر اإلنترنت من 180 مليار دوالر في عام 2020 
إلى 400 مليار دوالر في عام 2025 (يذهب معظم النمو إلى اإلنفاق داخل اللعبة)

في الربع الثالث من عام 2021 وحده ، بلغ إجمالي األموال المشفرة 8.2 مليار دوالر ، ذهب 
منها 1.2 مليار دوالر إلى Web3 و NFT. أيًضا ، طغى جمع التبرعات في ألعاب NFT على ألعاب 

أخرى في الربع الثالث من عام 2021 بمقدار 1 مليار دوالر.



كيف تعمل؟
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كيف تعمل؟

تقدم منصتنا المنتجات الخمسة التالية:

لعبة (solo prize game). احضر مسابقة سيكون لها فائز عشوائي وحيد

لعبة الجائزة المصنفة (ranked prize game). احضر مسابقة تضم ثالثة فائزين مصنفين

لعبة الجوائز المجمعة (pooled prize game ). احضر مسابقة (عن طريق اختيار أحد الخيارات) والتي 
ستجمع الفائزين

لعبة جائزة NFT. حضور مسابقة الجوائز المجمعة التي يتم فيها تقسيم الجائزة بين الفائزين 
NFT ومالكي

(bidding) في السوق األولية والثانوية عن طريق العطاءات NFT بيع أصول .NFT سوق



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

كيف تعمل؟



ميزة تنافسية 

NFT ستستفيد منصتنا من أحدث اتجاهين: األلعاب عبر اإلنترنت و

ألعاب على االنترنت

نحن نقدم مجموعة متنوعة من األلعاب غير 
الماهرة برسوم دخول منخفضة وفرص 

أعلى للفوز.

نحن نشجع اللعب النزيه بين مالكي   
ومستخدمي NFT بينما يتم تقاسم الجوائز 

بشكل عادل بين مالكي NFT والفائزين.
تسمح منصتنا لمالكي NFT بتلقي أرباح   

على أساس مستمر.
على عكس األلعاب أو السباقات االفتراضية 

األخرى (حيث يتنافس الالعبون المهرة مع 
بعضهم البعض) ، يتمتع كل العب في منصتنا 

بفرصة متساوية للفوز ؛ وبالتالي ، إزالة منحنيات 
التعلم للمستخدمين وتعزيز العدالة في األلعاب 

وتوزيع الجوائز.

 NFT



(token overview) نظرة عامة على الرمز المميز

في هذا المشروع ، سوف نستخدم ثالثة أنواع من الرموز المميزة على النحو التالي:

RealB RealP RealN

ICO الرموز المميزة القابلة 
ERC20 لالستبدال مع

الرموز المميزة لألدوات 
 ERC20 المساعدة مع
لالستخدام في نظامنا 

األساسي

الرموز غير القابلة لالستبدال 
مع ERC721 إلدارة أصول 

NFT الخاصة بنا



Tokenomics
 ميزانية التأسيس طويلة المدى

 ميزانية التسويق

 نفقات بيع الرمز المميز

 منحة التأسيس

 صندوق الطوارئ واالحتياطي

 النمو واالكتساب

 الدعم الفني والصيانة

 خصم الرمز المميز

جوائز المسابقة

بيع للمستثمرين والعامة

 عمولة البيع

 التنفيذيين والفريق

 أعضاء المجلس اإلستشاري

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%

 أنصار األوائل1.0%

 المستشارون والشركاء



(token vesting) جدول استحقاق الرمز المميز

يوجد أدناه جدول استحقاق الرمز الذي تم تنفيذه بالفعل على عقودنا الذكية

باستثناء 50٪ من التوكنات المبدئية ، فإن الباقي له فترة إغالق واستحقاق كما هو مغطى أدناه:

٪36 محجوز لالستخدام من قبل المسؤول
أول 12 شهًرا لها 20٪ استحقاق يتبعها 20٪ كل 6 أشهر  

٪4 الميزانية التأسيسية طويلة األجل
متاح في الذكرى السنوية 4  

٪10 صندوق الطوارئ واالحتياطي
متاح في الذكرى السنوية الثانية  



Use of Proceeds

 بيع الرمز المميز

 القانونية واالمتثال

 العامة واإلدارية

 المبيعات والتسويق

 المجتمع والنظام البيئي الشريك

 التطوير والصيانة

 المشتركون واالستحواذ

2.0%

3.0%

9.0%

12.0%

16.0%

31.0%

25.0%

 البنية التحتية وإدارة المشاريع2.0%



فريق العمل

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


المستشارين

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/


خريطة طريق لمنتجاتها

الربع االول 2022

الربع الثاني 2022

الربع الثالث 2022

الربع الرابع 2022

الربع االول 2023

الربع الثاني 2023

RealBig تطبيق لعبة 
جوائز: PoC و ؤسسة 

PoC التطبيق: انتاج

 KYC / ،جمع التبرعات ICO
AML و Stablecoin التطبيق: 
 MVP & RealBig: تطبيق لعبة

MVP RealBig NFT التطبيق: 
MVP

جمع التبرعات اي سي او 
وإطالق تطبيق مؤسسة

 :RealBig تطبيق لعبة
 KYC / AML & اإلنتاج و
Stablecoin التطبيق: 

اإلنتاج

 :NFT تطبيق RealBig
اإلنتاج



الخطوة التالية

يتم تقديم خصومات الرمز المميز(token price) على  النحو التالى

رقم (token cap)غطاء الرمز معدل الخصم المبلغ الصافي (بالدوالر األمريكي)

20 م

30 م

50 م

37 م

50%

40%

30%

-

مليون دوالر

1.8 مليون دوالر

3.5 مليون دوالر

3.7 ماليين دوالر

1

2

3

4



خطة للتمويل

هناك خمس طرق يمكن للمستثمرين من خاللها الحصول علي عائد استثماراتهم 

يتم اصدار رمز ICO أو RealB الخاص بنا في 1B (أو 1.000.000.000) من الرموز المحددة لكل 
منها بسعر 1 دوالر أمريكي .

يبدأ بيع token  RealB في 15 ديسمبر 2021 ويستمر لمدة 12 شهًرا. بعد هذا اإلطار الزمني ، 
يتم بيع الرموز المتبقية في 12 شهًرا عبر مستثمرين من القطاع الخاص.

راجع المستند التعريفي التمهيدي للحصول على التفاصيل.



خطة للتمويل

خمس طرق يمكن للمستثمرين من خاللها الحصول على عائد استثمارهم:

طرح خصم مبدئي من 50٪ للمخترعين األوائل
زيادة قيمة الرمز المميز(token) (4X) من خالل إدراجه في بورصة حسنة السمعة

زيادة قيمة الرمز المميز(token) بمجرد إطالق المنتج عن طريق الحد من العرض عن طريق االستحقاق
استخدام الرموز المميزة (token ) كرصيد للعب ألعاب اليانصيب (lottery game  ) الخاصة بنا في 

المنصة
استخدام الرموز المميزة(tokens) لشراء أصول NFT الخاصة بنا في المنصة



(events) خطة للتمويل- األحداث

تاريخ هدف (token price) أسعار التوكن

أسعار رمزية عادية

أسعار رمزية مخفضة

أسعار رمزية عادية

أسعار رمزية عادية

أسعار رمزية عادية

يبدأ البيع العام

يبدأ البيع الخاص

يبدأ بيع الصرف

يبدأ بيع نهاية البيع العام وبقايا البيع

نهاية بيع المتبقي

15 -ديسمبر 2021

15 مايو 202212

1 يوليو 2022

1 ديسمبر 2022

1 ديسمبر 2023

6



.USDC نحن نقبل فقط مدفوعات االستثمار عبر
.SAFT تتبع اتفاقية شراء الرمز المميز شروط وأحكام

realbig dot world في info إذا كنت مهتًما ، يمكنك التعاقد معنا على

الخطوة التالية



مستندات أخرى

I- White Paper- Light Version

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

II- Security Audit Report

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

III- Polygon Contract Scan

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


تنازل او تبرئه الذمة

تعتبر عمالت RealBig ذات طبيعة تجارية وليس لها طبيعة األوراق المالية. اقرأ إخالء 
المسؤولية القانونية على موقعنا.

عرض العرض التقديمي هذا مخصص للطرف المستلم فقط ويجب أن يظل سرًيا في جميع 
األوقات.

ال ينبغي اعتبار الرموز المميزة لـ RealBig على أنها تتمتع بطبيعة الملكية أو السيطرة أو 
سلطة اتخاذ القرار لمنصة RealBig أو الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها.

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


شكرا!
realbig.world
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