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Zespół

Wprowadzenie.

bigshortbets.com

Platforma, która
minimalizuje przepaść
między inwestorami
detalicznymi
a wielorybami z Wall
Street.

Wstęp
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BigShortBets.com to nowa rewolucyjna platforma, której celem jest poprawa
pozycji inwestorów detalicznych na rynkach akcji i kryptowalut w stosunku
do dużych graczy, którzy kontrolują status quo.
Nasza platforma ma na celu zakwestionowanie tego statusu poprzez
zapewnienie równego dostępu do informacji, które są kluczowe w podejmowaniu decyzji wpływających na kontrolę pieniędzy i dystrybucję władzy
na całym świecie.
W BigShortBets.com mamy wizję swobodnej wymiany danych dla wszystkich
i możliwości anonimowego udostępniania ich przez ludzi bez przeszkód.

Wprowadzenie

bigshortbets.com

„Ludzie, którzy pompowali GameStop - wygrali. Fundusz hedgingowy chciał
zarobić pieniądze, sprzedając firmę, którą lubili ludzie w internecie. Rozgryźli
grę i przybili fundusz hedgingowy do ściany. Wtedy ludzie u władzy postanowili
złamać zasady, aby naprawić grę. Ograniczyli handel na platformach
detalicznych. Jest to solidny dowód na to, że gra jest sfałszowana przeciwko
traderom detalicznym i pokazuje, jak niewielką kontrolę mają oni nad grą.

Istnieje wiele argumentów na temat tego, czy to, co zrobiły fundusze
hedgingowe, było legalne, czy nie. Wiele osób twierdzi, że było to całkowicie
rozsądne i stanowiło część normalnej procedury operacyjnej, ale nie ma
znaczenia, czy jest to legalne, czy nie. Strona kupująca została zamknięta
dla inwestorów detalicznych, co dało przewagę funduszom hedgingowym
i wkurzyło ludzi. Jeśli było to legalne, oznacza to, że można shortować 140%
akcji, ale nie jest w porządku walczyć i wygrywać, ponieważ rzeczywista
logistyka na to nie pozwala. To znaczy, że prawo się myli. Oznacza to, że rynek
akcji jest zorientowany w jednym kierunku. Z dala od tradera detalicznego, z dala
od małego gościa. Jeżeli coś jest stronnicze w sposób, który szkodzi większości
ludzi w społeczeństwie, a tym ludziom się to nie podoba. To nie nazywa się to
legalnym. To się nazywa zły pomysł.”
— @joshterryplays
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Istniejące
problemy.

Istniejące problemy

bigshortbets.com
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Łamanie zasad

Dostęp do informacji

Kontrola rządu

Dysproporcja graczy

Władza, widząc, że zorgan-

Obecny dostęp do informacji

Akcja na GME pokazała, jak

Jaka jest różnica między fun-

izowani inwestorzy detalic-

jest ograniczony przez pieniądze

bardzo Wielki Brat kontroluje to,

duszem hedgingowym, który

zni są zagrożeniem dla funduszy

i korporacje. Nawet płacąc solidną

co dzieje się w grze. Wystarczy

wykorzystuje pieniądze 1000

hedgingowych, postanowili im

sumę dostawcom informacji, takim

jeden telefon, aby odciąć całą

osób do grania na krótką sprzedaż

przeszkodzić, aby dać pole do

jak Bloomberg, gracz wciąż jest

armię inwestorów detalicznych –

140% firmy, a 1000 osób, które

reakcji funduszom.

daleko w sieci łańcucha informacji.

zwykłych ludzi – od ich pieniędzy.

organizują się na platformach
społecznościowych, takich jak
Reddit, do wykonywania kontrataków? - fundusze hedgingowe nie
zostaną zablokowane i oskarżone
o manipulacje na rynku.

To jest niedopuszczalne.

Rozwiązanie
– BigShortBets.com

bigshortbets.com

Rozwiązanie – BigShortBets.com

BigShortBets to:

Nasze DNA opiera się na trzech prostych zasadach:

prywatna, zdecentralizowana
i anonimowa aplikacja

społeczny rynek informacji

platforma transakcyjna futures

wolność

anonimowość

handel

Jest to wielopoziomowe rozwiązanie dla inwestorów, aby

To fundamenty naszego projektu. Z tych trzech zasad zrodził się pomysł

zminimalizować przepaść między dużymi wielorybami a małymi ry-

zbudowania zdecentralizowanego i zaszyfrowanego narzędzia, w którym

bami. BigShortBets to zdecentralizowana sieć społecznościowa

prywatność użytkowników byłaby chroniona w imię wartości, które

dla inwestorów – prawdziwie anonimowa, nieograniczona wymiana

należą do nas naturalnie, które wszyscy posiadamy i które uważamy za

myśli i informacji – wszystko to za pośrednictwem tokena BigSB,

największe dobro.

działającego jako token deflacyjny, który ułatwia wszystkie transakcje na platformie.
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Prywatna,
Zdecentralizowana
i Anonimowa
Aplikacja.

bigshortbets.com

To jest projekt ludzi,
przez ludzi, dla ludzi.
Nic tego nie zmieni.

Prywatna, Zdecentralizowana i Anonimowa Aplikacja
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Prywatna oznacza, że nasz projekt jest całkowicie wolny od wpływu jakiegokolwiek rządu lub jakichkolwiek instytucji finansowych.
Nasz cel nie mógłby zostać zrealizowany bez wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacji i szyfrowania. Nie można zapewnić pełnej
prywatności bez decentralizacji. Dlatego jest to projekt oparty na blockchainie, który wykorzystuje zalety zarówno publicznego, jak i prywatnego blockchaina.
Anonimowość to bardzo ważna kwestia we współczesnym świecie. Ludzie
przyzwyczaili się do rezygnowania z prywatności na rzecz przywilejów
wynikających z korzystania z popularnych mediów społecznościowych.
Chcemy to zmienić. Chcemy być inni. Platforma BigShortBets będzie
wykorzystywać połączenie oprogramowania TOR i technologii blockchain,
aby uniemożliwić jakiejkolwiek jednostce śledzenie aktywności użytkownika.
Dodatkowo stosujemy protokół „wiedzy zerowej” - oznacza to, że nasza
aplikacja nie będzie gromadzić żadnych informacji o Tobie. Jedyną znaną
nam informacją będzie Twój adres portfela używany do uzyskania dostępu
do platformy.

Nic więcej.

Społeczny
Rynek
Informacji.

bigshortbets.com

„Informacja to potęga.
Kto kontroluje
informacje – kontroluje
ludzi. Chcesz dać
ludziom władzę
– daj im informacje”.

Społeczny Rynek Informacji
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Jedną z głównych cech platformy będzie miejsce wymiany informacji.
BigShortBets połączy Cię z danymi z różnych obszarów i zróżnicowanym
forum opinii, aby dać Tobie przewagę na rynku - zapraszając zarówno dostawców, jak i kupujących informacje.
Platforma będzie Twoją stroną odkrywania „społecznościowej osi czasu”,
rankingu postów na podstawie głosów upvotes i ilości tokenów BigSB
w portfelu użytkownika - minimalizując potencjał złych jednostek.
Bez reklam, bez sponsorowanych postów, bez „chwytania uwagi” ani
„płać-i-graj". Jedynym sposobem na zdobycie uwagi i uznania społeczności
jest dostarczanie wartościowych treści, których popularność będzie odzwierciedlona w ilości tokenów BigSB, jaką posiada użytkownik. Ten algorytm
rankingowy nie tylko zapobiega nieuczciwości, ale także chroni deflacyjny
charakter każdej transakcji.
Twórz społeczności dostępne wyłącznie dla Twoich subskrybentów.
Unikalne interakcje jeden na jednego, sesje handlowe na żywo, powiadomienia o sygnałach handlowych - wszystkie elementy zestawu narzędzi
naszej platformy, których celem jest idealna interakcja między inwestorami
a społecznością.

Platforma
Transakcyjna
Futures.

bigshortbets.com

Handel kontraktami
terminowymi to kolejna
funkcjonalność naszej
platformy.

Platforma Transakcyjna Futures
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To właśnie oznacza „Bets” w „BigShortBets”. Narzędzie to umożliwi zawieranie umów między dwiema stronami, w których obie strony zgodzą się
kupować i sprzedawać określony składnik aktywów o określonej ilości i po
z góry ustalonej cenie, w określonym terminie w przyszłości.
Jakie aktywa? Właściwie to dowolne. Niezależnie od tego, czy będą to aktywa
krypto, czy aktywa giełdowe, będziesz mógł założyć kontrakt terminowy
i obstawiać go z innymi użytkownikami platformy.
Ta funkcja jest jedyna w swoim rodzaju i pierwsza w zdecentralizowanej
przestrzeni.
Głównym celem tej funkcji jest umożliwienie ludziom organizowania akcji typu
GME i AMC bez przeszkód. Ponieważ cała platforma będzie zlokalizowana
w zdecentralizowanym i anonimowym ekosystemie, nie ma wyłącznika
awaryjnego, który mógłby nas odciąć. Nawet jeśli odwiedzą nas „smutni
panowie”, mamy scenariusz, w którym społeczność będzie mogła samodzielnie postawić platformę od zera.
Jeszcze jedna rzecz. Jedyną informacją używaną w procesie rejestracji jest
adres portfela używany do rejestracji na platformie.

Naszym priorytetem jest anonimowość.

Token
$BigSB.

bigshortbets.com

Każda
zdecentralizowana
platforma
z ekosystemem
potrzebuje czegoś,
co mogłoby pomóc
w przepływie
informacji i ułatwieniu
wszystkich transakcji
na platformie.

Token $BigSB
Korzystanie z istniejących tokenów byłoby zbyt zależne i wrażliwe.
Dlatego wymyśliliśmy własny token – $BigSB. To token użytkowy
o różnych funkcjach:
•

bilet wstępu – użytkownik musi posiadać co najmniej 1 $BigSB,
aby uzyskać dostęp do platofrmy BigShortBets,

•

waluta platformy – każda transakcja na platformie (kupno/sprzedaż
informacji, handel kontraktami futures, zakłady) będzie zabezpieczona tokenem $BigSB,

•

płynność dla arbitrażu – token BigSB zostanie wykorzystany
do zapewnienia płynności arbitrom handlującym kontraktami
terminowymi, którzy będą działać na platformie BigShortBets.

Poza tymi funkcjami mamy deflacyjny charakter i program stakowania.
Od każdej dokonanej transakcji potrącana jest opłata. Część tej opłaty
jest spalana, a część jest rozprowadzana proporcjonalnie pomiędzy
wszystkich hodlerów za pomocą technologii podobnej do RFI. Oznacza
to, że od każdej transakcji dokonanej z BigSB na sieci blockchain zostaniesz automatycznie nagrodzony za hodling BigSB.
Brak blokady. Brak ograniczonej puli nagród. Czysty staking.
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Rundy
Inwestycyjne.

Tokenomia i Rundy Inwestycyjne

bigshortbets.com

Zespół zastrzega
sobie prawo do zmiany
schematu wydania
w celu ochrony i utrzymania lepszych
warunków hodlerów.
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TOKENOMIA
Całkowita podaż: ............................................................. 100 000 000

$BigSB

1.

Sprzedaż: ......................................................................... 80 000 000

$BigSB

2. Płynność: ......................................................................... 10 000 000

$BigSB

3. Rezerwa projektu:.......................................................... 10 000 000

$BigSB

D E F L A C JA I S TA K I N G
Od każdej transakcji z BigSB potrącana jest prowizja 1,5%:
•

0,5% jest automatycznie spalane, co z kolei zmniejsza liczbę tokenów
BigSB w obiegu;

•

1% jest dzielony proporcjonalnie pomiędzy wszystkich hodlerów BigSB

R U N D Y I N W E S T Y C YJ N E

$BigSB
$Big
SB

Token Generation
Event

08.2021

UNISWAP
Listing

09.2021

FAZA I ........................................................................................ 10 000 000

$BigSB:

1.

Lokalna Przedsprzedaż ........................... 0,65 $

4 000 000

$BigSB

2. Międzynarodowa Przedsprzedaż......... 0,95 $

2 500 000

$BigSB

3. Publiczna Sprzedaż .......................................... 1 $

3 500 000

$BigSB

FAZA II-VIII ........................................................................ 70 000 000

$BigSB:

1.

FAZA II ..................... 1,5$

Blokada 6 miesięcy

10 000 000

$BigSB

2. FAZA III ................... 1,8$

Blokada 7 miesięcy

10 000 000

$BigSB

3. FAZA IV ..................... 2$

Blokada 8 miesięcy

10 000 000

$BigSB

4. FAZA V .................... 2,2$

Blokada 9 miesięcy

10 000 000

$BigSB

5. FAZA VI .................. 2,4$

Blokada 10 miesięcy 10 000 000

$BigSB

6. FAZA VII ................. 2,6$

Blokada 11 miesięcy

10 000 000

$BigSB

Blokada 12 miesięcy 10 000 000

$BigSB

7.

FAZA VIII ................... 3$

Roadmapa.

Roadmapa

bigshortbets.com
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Marzec 2021

Maj 2021

Maj 2021

Czerwiec 2021

Lokalna Przedsprzedaż

Międzynarodowa
Przedsprzedaż

Aplikacja BigShortBets
SandBox (Alpha)

Aktualizacje i poprawki
SandBox

Wrzesień 2021

Sierpień 2021

Sierpień 2021

Lipiec 2021

Listing UNISWAP

Aplikacja BigShortBets
(Beta)

Sprzedaż Publiczna

Sprzedaż Publiczna

Q2/Q3 2021

Q4 2021

Q4 2021

Q2 2022

Zebranie zespołu Vendrów

Platforma Transakcyjna
Futures

Integracja Darkpool De-Fi

Aplikacja BigShortBets

Token Generation Event

Zespół.

Zespół

bigshortbets.com

Rafał Zaorski
Spiritus movens
Pomysłodawca

Robert Drożdżewski
Token Owner Community
& Presale
Inwestor giełdowy

Tomasz Kobus, dr inż.
CTO, wdraża siłę sprawczą
w technologii

Krzysztof Perdek
Blockchain, Crypto Advisor CEO
Uniqly.io

Inwestor giełdowy
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Rafał Kiełbus
Blockchain smart contract
master
Czy na prawdę potrzebny Ci do
tego blockchain?

Jacek Gadzinowski
Doradca marketingowy

Bartłomiej Lubianiec
PM/BSA

Tomasz Rudowicz
Wordpress Developer

Twój brand to nie jest
to co sprzedajesz.

Specjalista od rozwiązywania
problemów oraz tłumacz
z ludzkiego na programistyczny.
Myśli, że kreski na
świeczkach pomagają.

Robi stronki, jak coś tutaj nie
działa, to jego wina!

Zespół

bigshortbets.com
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Krystian Laskowski
Frontend

Filip Szcześniak
Frontend

Mateusz Kelner
Frontend

Joanna Kowalczyk
Frontend

Dbam by frontend nie wyglądał
jak koszmar minionego lata.
HODLer, ale też programista.

JavaScript Native Speaker
- programista, inwestor giełdowy
(kupuje na górce, sprzedaje
w dołku).

Projektowy dekorator wnętrz,
programista i czynny inwestor.

Front-end developer z pasją
do języków (zarówno programowania,
jak i naturalnych), sportowiec amator.

Emanuel Zarzecki
Backend

Dawid Kosiński
Backend

Krzysztof Jaworowski
Backend

Paweł Nowak
Backend

Młody Demis Roussos,
tylko backendowy.

Programista z powołania,
sportowiec po godzinach.

Zawodowo zajmuję się Pythonem,
a po pracy można mnie spotkać
na summoners rift i dust2.

Programista od podstawówki,
matematyk, kryptowalutowy
entuzjasta.

Zespół

bigshortbets.com

Bartosz Woch
BSA

Filip Sobiecki
Tech Journalist

Maciej Orłowski - ORWASH
Social Media i Społeczność

Dbam o dokumentację oraz
rozpisywanie funkcjonalności
w projekcie. Inwestor giełdowy,
HODLer, który czasem lubi sobie
zgridować shorta.

Przynajmniej raz w tygodniu
publicznie rozmawiam z gwiazdami
technologii i biznesu - a przez resztę
tygodnia rozmawiam z nimi
prywatnie.

Może na takiego nie wyglądam,
ale rozwiązuję problemy, które
mają ludzie.
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Sociale
Telegram

Twitter

YouTube

Czat
https://t.me/BigShortBets

https://twitter.com/bigshortbets

https://www.youtube.com/c/BigShortBets

Aktualności
https://t.me/BigShortBetsAktualnosci

TikTok

Medium

https://vm.tiktok.com/ZMdu5gdLp/

https://medium.com/@BigShortBets

