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Pendahuluan

Teknologi Blockchain memasuki era baru globalisasi 
yang ditunjukkan oleh peningkatan adopsi kripto di 
seluruh dunia terutama di pasar negara berkembang. 
Kalau kita lihat memang tren saat ini dipimpin oleh 
kripto Bank Sentral China (diikuti oleh bank sentral 
negara lain) mempermudah akses dan penggunaan 
aset virtual dan layanan kripto dalam perdagangan 
global dan transaksi dari orang ke orang secara 
langsung. Dengan demikian, saat ini banyak negara 
dengan budaya tradisional atau modern di seluruh 
dunia sedang melakukan eksperimen dengan regulasi 
dan adopsi aset kripto.

Covid-19 telah mengakibatkan pertumbuhan be-
sar-besaran pasar online dan aktivitas virtual. Secara 
khusus, segmen pasar hiburan online telah tumbuh 
secara eksponensial sejak awal krisis dan tren pertum-
buhannya diperkirakan akan berlanjut di tahun-tahun 
mendatang. Akibatnya, ada peluang pasar yang 
sangat besar untuk produk online yang kreatif, seder-
hana, dan terjangkau.

Termotivasi oleh pertumbuhan adopsi kripto dan be-
sarnya pasar online, kami sangat senang untuk men-
awarkan produk baru untuk bermain kontes virtual 
melalui beberapa permainan hadiah. Solusi kami 
menggunakan blockchain untuk menawarkan produk 
yang transparan, otomatis, dan terjangkau kepada pe-
langgan global yang mungkin tidak memiliki rekening 
bank. Secara khusus, produk kami memungkinkan 
pengguna untuk berpartisipasi dalam beberapa kontes 
hanya dengan berlangganan sebesar 9 USD per bulan 
untuk mendapatkan kesempatan memenangkan 

hadiah yang besar (netto) dari setiap kontes. Dengan 
menggunakan kontrak cerdas, seluruh siklus manaje-
men kontes mulai dari meluncurkan kontes hingga 
memilih pemenang secara acak dan membayar komisi 
pemasaran afiliasi dilakukan secara otomatis dan 
transaksi yang tidak dapat diubah ini akan tersimpan di 
jaringan blockchain publik (Polygon). Selanjutnya, kami 
menawarkan satu kategori permainan hadiah di mana 
total 70 pemain virtual berpartisipasi sementara setiap 
pemain virtual dapat dijual melalui NFT kepada investor 
swasta dengan imbalan menerima 20% dari hadiah 
pemain selamanya.

Produk permainan hadiah kami memanfaatkan dua 
teknologi yang sedang berkembang: blockchain dan 
AI. Dengan menggunakan blockchain, kami menye-
diakan produk yang terjangkau untuk pengguna kami 
(yaitu dengan menghilangkan nilai tukar dan biaya 
perantara), sepenuhnya otomatis, transparan, dan ter-
ukur. Selanjutnya, kami menggunakan AI untuk men-
jalankan Predictive Analytics guna mengoptimalkan 
visibilitas kontes berdasarkan perilaku dan demografi 
pengguna melalui algoritma pembelajaran mesin. 
Sejauh pengetahuan kami, produk permainan hadiah 
kami saat ini adalah satu-satunya aplikasi berbasis 
blockchain yang sepenuhnya otomatis di pasar untuk 
mengelola kontes virtual.
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Latar Belakang Industri

Permainan hadiah biasanya termasuk dalam per-
mainan lotere di mana seorang peserta harus men-
ebak serangkaian angka untuk berpotensi me-
menangkan hadiah. Setiap detik rata-rata satu 
orang di negara maju berpartisipasi dalam lotere. Di 
beberapa negara, misalnya di Spanyol, angka ini 
bahkan lebih tinggi dan bisa mencapai 80% dari 
total populasi orang dewasa. Namun, terlepas dari 
popularitas ini, industri ini memiliki sejumlah kelema-
han serius yang mengkhawatirkan setiap peserta:

 Masalah permainan yang adil. Baik otoritas 
negara bagian maupun auditor independen tidak 
dapat menjamin keadilan undian sehingga jutaan 
pemain potensial menjadi enggan untuk mengikuti 
permainan.

 Masalah pengambilan hadiah. Jika Anda me-
menangkan lotre, dibutuhkan waktu hingga 10 tahun 
untuk mendapatkan keseluruhan hadiah. Dalam hal 
ini, Anda harus membayar berbagai biaya dan 
pajak, yang dapat menghabiskan hingga 50% dari 
jumlah yang dimenangkan.

 Akses terbatas. Di banyak negara sering timbul 
masalah dengan pembelian tiket lotere karena ku-
rangnya akses ke sistem pembayaran atau per-
bankan.

Blockchain dapat mengatasi semua tantangan di 
atas yang dihadapi industri lotere tradisional. Misal-
nya, salah satu tantangan utama yang diselesaikan 
oleh blockchain adalah keadilan permainan. Dalam 
lotere berbasis blockchain, seluruh prosesnya 
sangat transparan, karena seluruh data peserta, 
undian, dan pemenang dicatat di buku besar dan 
dapat diverifikasi secara publik. Ini berarti bahwa 
meskipun Anda kalah taruhan, Anda masih dapat 
memverifikasi apakah salah satu pemenang dipilih 
dengan pilihan yang sama dengan Anda. 

Sistem yang transparan ini tidak hanya akan mem-
berikan kepercayaan kepada pemenang untuk 
mengetahui bahwa kemenangan mereka diperoleh 
secara adil, tetapi juga membantu mencegah 
segala bentuk penipuan yang terjadi selama distri-
busi hadiah di platform lotere berbasis blockchain.

Selain itu, pengundian dilakukan secara otomatis 
dan dijalankan melalui kontrak cerdas, mengurangi 
risiko kesalahan karena dalam prosesnya tidak ada 
campur tangan manusia. Selain itu, ketersediaan 
secara global merupakan tantangan besar. Karena 
batasan wilayah dan batasan lokal, pengguna tidak 
dapat berpartisipasi dalam lotere terbesar di 
seluruh dunia. Lotere Blockchain bisa menjadi kes-
empatan untuk membuat undian lebih demokratis 
dan menawarkan kesempatan untuk berpartisipasi 
kepada lebih banyak orang di seluruh dunia.
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Ikhtisar Produk

Platform utama menawarkan fungsi utama sebagai 
berikut:

 Mengikuti kontes dengan pemenang tunggal
 Mengikuti kontes dengan tiga peringkat pemenang
 Mengikuti kontes dengan memberikan satu pilihan 
dan pemenang bersama
 Penjualan aset NFT di pasar perdana
 Penjualan aset NFT di pasar sekunder
 Distribusi royalti hadiah di antara pemilik NFT

Fitur Produk

RealBig menawarkan tiga jenis permainan: hadiah 
tunggal, peringkat, dan bersama. Seorang penggu-
na bergabung dengan platform kami dengan mem-
bayar biaya berlangganan minimum ($9) sebagai 
imbalan untuk menerima 40 kredit token. Kemudian, 
pengguna dapat menggunakan kredit ini dengan 
berpartisipasi dalam permainan hadiah kami. 
Dalam model Tunggal, kontes akan memiliki satu pe-
menang, sedangkan dalam permainan bersama 
ada beberapa pemenang. Setelah pengguna mem-
butuhkan kredit tambahan, dia dapat membelinya 
seharga 99 sen per token kredit. Diagram di bawah 
ini menunjukkan gambaran umum tingkat tinggi dari 
tiga permainan hadiah.

Model Bisnis
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Prize goes to
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Prize goes evenly
to all winners

For NFT, 20% of price
goes to owner

Model Bisnis



Model Bisnis

Untuk permainan tunggal, akan ada total 10 kontes 
per bulan dengan hadiah mulai dari $1 - $10k dan 
kredit token masuk dari 2-10 per kontes dan maksi-
mal 10 tiket masuk per pengguna per kontes. Ketika 
batas waktu kontes telah tercapai dan kredit token 
tidak mencukupi, kontes akan diperpanjang secara 
otomatis 3 kali (3, 5 dan 7 hari). Kemudian, jika masih 
tidak berhasil, kontes akan dibatalkan (tanpa peng-
gantian). Sedangkan kalau sudah kredit token 
sudah mencukupi sampai batas waktu kontes maka 
pemenang akan dipilih dari kumpulan peserta.

Untuk permainan bersama, akan ada total 10 kontes 
per bulan dengan hadiah mulai dari $1-$10k dan 
kredit token masuk dari 2-10 per kontes dan maksi-
mal 10 tiket masuk per pengguna per kontes. Dalam 
kontes hadiah bersama ini, pengguna dihadapkan 
pada beberapa pilihan yang harus dia pilih untuk 
mengikuti kontes itu. Permainan hadiah bersama 
hadir dalam salah satu format berikut: 2, 3, 4, atau 5 
pilihan, tergantung dari jumlah pilihan yang ada. 
Jadi setelah kontes selesai, sistem kami secara acak 
memilih pilihan sebagai pemenang dan mendistri-
busikan hadiah kontes secara merata di antara 
semua peserta yang telah memilih pilihan itu. 
Dengan kata lain, tidak seperti model Tunggal, per-
mainan hadiah bersama dapat memiliki beberapa 
pemenang, sehingga total hadiah menjadi merata 
di antara semua pemenang yang menebak pilihan 
yang tepat. Waktu kontes (deadline dan extension) 
sama dengan model Tunggal.

Selain permainan hadiah, kami membuat liga virtual 
di mana 4 tim dari 5 liga (dinamakan planet) ber-
gabung dengan permainan hadiah bersama dan 
bersaing satu sama lain. Secara total akan ada 70 
pemain dan masing-masing dari mereka akan 
dijual sebagai aset NFT kepada pemilik yang akan 
menerima 20% dari hadiah mereka sebagai royalti 
selamanya. Cara kerja liga virtual identik dengan 
permainan bersama di mana misalnya kompetisi 
antara dua tim dari dua planet yang berbeda 
dibentuk dengan menggabungkan anggota tim dari 
kedua planet dan menampilkan mereka sebagai 
pilihan yang kemudian dapat dipilih oleh pengguna. 
Jadi tim dengan 2 pemain dari planet Bulan akan 
berbaur dengan tim dengan 2 pemain dari planet 
Bumi untuk membentuk kontes bersama dengan 4 
pilihan atau pemain. Dengan demikian, pemenang-
nya mungkin adalah pemain pertama dari planet 
Bumi.



Model Bisnis

Untuk permainan tunggal, akan ada total 10 kontes 
per bulan dengan hadiah mulai dari $1 - $10k dan 
kredit token masuk dari 2-10 per kontes dan maksi-
mal 10 tiket masuk per pengguna per kontes. Ketika 
batas waktu kontes telah tercapai dan kredit token 
tidak mencukupi, kontes akan diperpanjang secara 
otomatis 3 kali (3, 5 dan 7 hari). Kemudian, jika masih 
tidak berhasil, kontes akan dibatalkan (tanpa peng-
gantian). Sedangkan kalau sudah kredit token 
sudah mencukupi sampai batas waktu kontes maka 
pemenang akan dipilih dari kumpulan peserta.

Untuk permainan bersama, akan ada total 10 kontes 
per bulan dengan hadiah mulai dari $1-$10k dan 
kredit token masuk dari 2-10 per kontes dan maksi-
mal 10 tiket masuk per pengguna per kontes. Dalam 
kontes hadiah bersama ini, pengguna dihadapkan 
pada beberapa pilihan yang harus dia pilih untuk 
mengikuti kontes itu. Permainan hadiah bersama 
hadir dalam salah satu format berikut: 2, 3, 4, atau 5 
pilihan, tergantung dari jumlah pilihan yang ada. 
Jadi setelah kontes selesai, sistem kami secara acak 
memilih pilihan sebagai pemenang dan mendistri-
busikan hadiah kontes secara merata di antara 
semua peserta yang telah memilih pilihan itu. 
Dengan kata lain, tidak seperti model Tunggal, per-
mainan hadiah bersama dapat memiliki beberapa 
pemenang, sehingga total hadiah menjadi merata 
di antara semua pemenang yang menebak pilihan 
yang tepat. Waktu kontes (deadline dan extension) 
sama dengan model Tunggal.

Selain permainan hadiah, kami membuat liga virtual 
di mana 4 tim dari 5 liga (dinamakan planet) ber-
gabung dengan permainan hadiah bersama dan 
bersaing satu sama lain. Secara total akan ada 70 
pemain dan masing-masing dari mereka akan 
dijual sebagai aset NFT kepada pemilik yang akan 
menerima 20% dari hadiah mereka sebagai royalti 
selamanya. Cara kerja liga virtual identik dengan 
permainan bersama di mana misalnya kompetisi 
antara dua tim dari dua planet yang berbeda 
dibentuk dengan menggabungkan anggota tim dari 
kedua planet dan menampilkan mereka sebagai 
pilihan yang kemudian dapat dipilih oleh pengguna. 
Jadi tim dengan 2 pemain dari planet Bulan akan 
berbaur dengan tim dengan 2 pemain dari planet 
Bumi untuk membentuk kontes bersama dengan 4 
pilihan atau pemain. Dengan demikian, pemenang-
nya mungkin adalah pemain pertama dari planet 
Bumi.



Model Bisnis 
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Platform Token

Dalam proyek ini, kami akan menggunakan tiga 
jenis token sebagai berikut:
 ICO fungible tokens (RealB) dengan ERC20
 Utility fungible tokens (RealP) dengan ERC20
 Non-fungible tokens (RealN) dengan ERC721

Token ICO atau RealB memiliki persediaan terbatas 
dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. 
Namun, token utilitas RealP yang digunakan dalam 
sistem kami tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak 
dapat diperdagangkan di pasar. Mereka memiliki 
persediaan yang tidak terbatas. Jenis token ketiga 
atau RealN digunakan sebagai NFT dengan pasokan 
unit tunggal yang unik per aset dan dapat diperda-
gangkan di pasar sekunder.



Token ICO atau RealB kami diterbitkan dalam jumlah 
yang terbatas yaitu 1B (atau 1.000.000.000) mas-
ing-masing seharga 0,1 USD. Jadi kami akan meng-
umpulkan $10 juta dalam 12 bulan. Rincian di bawah 
ini untuk tokenomi kami:

Tokenomics

Pertumbuhan & akuisisi

Dana Darurat dan Cadangan

Anggaran pemasaran

Biaya penjualan token

Anggaran yayasan jangka panjang

Hibah yayasan

Diskon token

Pengembangan Teknis

Hadiah Kontes
Dijual ke investor dan publik

Komisi penjualan

Eksekutif dan Tim

Anggota Dewan Penasehat

Konsultan dan Mitra

Pendukung Awal



10% 100M Dijual ke investor dan publik
30% 300M Hadiah Kontes
4% 40M komisi penjualan
15% 150M alokasi kepada tim kami
 Eksekutif dan Tim: 2% or 20M
 Anggota Dewan Penasehat:  1% or 10M
 Konsultan dan Mitra: 1% or 10M 
 Pendukung Awal: 1% or 10M
 Pengembangan Teknis: 10% 100M
6% 60M untuk diskon token
14% 140M  Uang Kas
 Dana Darurat dan Cadangan: 10% 100M 
 Anggaran yayasan jangka panjang: 4% 40M
21% 210M Komunitas
 Pertumbuhan & akuisisi: 10% 100 juta
 Hibah yayasan: 5%1 50M
 Biaya penjualan token: 3% 30 juta
 Anggaran pemasaran: 3% 30 juta

Distribusi Token



Kami mengikuti rencana penggunaan dana berikut:

31% Pengembangan & pemeliharaan
25% Pelanggan dan akuisisi
16% Komunitas dan ekosistem mitra
12% Penjualan dan pemasaran
9% Umum dan administrasi
3% Hukum dan perijinan
2% Infrastruktur dan manajemen proyek
 2% Penjualan Token

Penggunaan Hasil

Pengembangan & pemeliharaan

Pelanggan dan akuisisi

Komunitas dan ekosistem mitra

Penjualan dan pemasaran

Umum dan administrasi

Hukum dan perijinan

Infrastruktur dan manajemen proyek

Penjualan Token



Penerbitan dan Penjualan Token Utilitas

Di bagian ini, kami menyajikan kalender acara dan 
informasi penjualan token.

Rencana Jadwal Penjualan

Kami berencana untuk menjual token kami melalui 
investor swasta dan publik dengan mengikuti tabel 
acara di bawah ini.

Penjualan token

Untuk menjual token ICO kami, kami akan menargetkan 
investor terakreditasi. Kami juga menawarkan diskon 
untuk pembeli token awal. Selain itu, kami dapat men-
jual 5% dari total sisa token kami, atas kebijakan kami 
sendiri, kepada pelanggan platform putaran pertama 
kami. 

Tanggal Kegiatan Harga Token

Dec 15, 2021 Penjualan Private dimulai Harga Token Diskon

Mei 15, 2022 Penjualan Umum dimulai Harga Token Reguler

Juli 1, 2022 Penjualan pertukaran dimulai Harga Token Reguler

Dec 1, 2022 Penjualan Umum Berakhir
 & Penjualan Sisa dimulai

Harga Token Reguler

Dec 1, 2023 Penjualan Sisa berakhir Harga Token Reguler



Penjualan token RealB dimulai pada 15 Desember 
2021 dan berlanjut selama 12 bulan. Setelah jangka 
waktu tersebut, token yang tersisa dijual dalam 12 
bulan melalui investor swasta. Lihat Gantt Chart di 
bagian Roadmap Pengembangan Platform untuk 
detailnya. 

Jadwal Penjualan

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kami memi-
liki tiga jenis token di sistem kami. Berdasarkan 
jadwal tersebut, token pertama (RealB) akan dikelu-
arkan pada 15 Desember 2021, kedua pada Juli 2022 
dan terakhir pada November 2022. Lihat bagan 
Gantt Roadmap Pengembangan Platform untuk de-
tailnya.

Jadwal Token



Kami akan menerapkan dan meluncurkan platform 
kami dalam 6 fase dalam 25 bulan sebagai berikut.

Roadmap Produk

Aplikasi Game 
RealBig Prize: PoC 

dan Aplikasi 
Yayasan: PoC-Pro-

duksi

Penggalangan Dana 
ICO dan Peluncuran 

Aplikasi Yayasan

Aplikasi Game 
RealBig Prize: 

Produksi dan Aplika-
si KYC/AML & Stable-

coin: Produksi

Aplikasi NFT RealBig: 
Produksi

Aplikasi Penggalan-
gan Dana ICO, 

KYC/AML dan Stable-
coin: MVP & Aplikasi 
RealBig Prize Game: 

MVP

Aplikasi NFT RealBig: 
MVP



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

Tim Inti

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


Dewan Penasehat

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/


realbig.world

Thank You!

https://realbig.world/

