
Sebuah Dunia untuk 
Semua Orang

QQS 
WHITEPAPER



DAFTAR ISI
Pengantar 2

Daftar Isi 1

Lanskap Saat Ini 6

QQS 8

QQ World 9

Kartu QQ 10         

QQ App 11

QQ NFT 12

QQ DAO 13

Prinsip 14

Proposisi 15

Alokasi Token QQT 16

Utilitas Token QQT  23

Reward QQ 26

Periklanan QQ 30

Blok Periklanan  32

Roadmap  33 C
O

N
TE

N
T

1www.QQS.club



Industri Kripto secara keseluruhan telah mengalami tahun pertumbuhan yang 
penting, sangat didorong oleh masuknya investor institusional yang mengadopsi 
Bitcoin karena nilai properti yang disimpannya. Lonjakan Bitcoin tahun 2020 
yang dialami juga dipercepat oleh adopsi globalnya, di mana jumlah pengguna 
kripto global mencapai 300 juta pada Juni 2021.

Setelah COVID-19 dan percepatan adopsi Blockchain di seluruh dunia, Industri 
Metaverse juga diprediksi akan berkembang lebih jauh baik di sektor Virtual 
Reality (VR) dan Non-Fungible Token (NFT).
Menurut Zion Market Research, pasar metaverse global diperkirakan akan 
mencapai sekitar USD 814,7 miliar pada tahun 2025, dengan CAGR 63,01% antara 
tahun 2019 dan 2025.

#CIPTAKAN #SOSIALISASI

#BELANJA #HASILKAN

PENGAN
TAR
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QQS adalah platform 
token terdesentralisasi 
yang bertujuan 
menciptakan metaverse 
dengan mesin kreasi 3D 
tercanggih untuk 
menghasilkan 
pengalaman virtual yang 
imersif dengan visualisasi 
dan pengalaman 
pengguna yang 
menakjubkan.
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Metaverse QQS – QQ World, akan terdiri dari blok real estat dan NFT unik kami 
sendiri yang dapat Dibeli & Diatur oleh pemegang token QQ Governance 
(QQG).

Token asli QQS adalah QQT dan pemegangnya akan dikenal sebagai Quazinians. 
Agar pengguna dapat berpartisipasi dalam tata kelola dengan hak suara QQS, 
mereka memerlukan QQG. QQG diberikan pada rasio 1:1 sesuai dengan berapa 
banyak QQT yang Anda bakar.

QQC (QQ Credit) juga diberikan dengan rasio 1:1 sesuai dengan jumlah QQT yang 
Anda bakar. QQC dapat digunakan untuk membeli produk digital, aset, dan 
banyak lagi di QQ World.

QQS akan bertindak sebagai hub dan menyambut orang-orang dari semua 
lapisan masyarakat. Dari pembeli hingga teman hingga pecinta kripto. Untuk 
pertama kalinya, pengguna akan memiliki akses ke dunia alternatif dan konten 
imersif di satu tempat.

Basis pengguna QQS yang luas akan memungkinkan monetisasi melalui iklan dan 
sponsor yang memberikan kesempatan untuk berbagi dalam menghasilkan 
pendapatan melalui mekanisme NFT. Dengan menggunakan alat Penciptaan 3D 
real-time tercanggih di dunia, QQS akan memanfaatkan teknologi ini untuk 
menciptakan visualisasi dan pengalaman pengguna yang menakjubkan. 
Pengguna QQS akan dapat memperoleh pendapatan melalui produk digital, 
kepemilikan real estat, pendapatan iklan, bermain game, membangun jaringan, 
dan banyak lagi.

www.QQs.club Pagewww.QQS.club 14



Jika Anda 
Ingin Menjadi 
Bagian Dari 
Sesuatu,
Jadilah Bagian 
Dari Sesuatu 
Yang Besar
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Berdasarkan riset pasar, pasar virtual reality dan augmented global bernilai 
sekitar USD $26,7 miliar pada tahun 2018, dan diperkirakan akan mencapai sekitar 
$814,7 miliar pada tahun 2025, dengan CAGR sebesar 63% antara tahun 2019 dan 
2025.

Berdasarkan komponennya, pasar augmented reality dan virtual reality 
tersegmentasi menjadi komponen semikonduktor, sensor, dan lain-lain. Pada 
tahun 2021, segmen komponen semikonduktor menyumbang pangsa terbesar di 
pasar augmented reality dan virtual reality. Komponen utama yang mendorong 
teknologi AR dan VR termasuk HMD, layar yang dapat dikenakan, unit komputasi, 
dan sensor. R&D yang berkelanjutan selama dekade terakhir telah 
memungkinkan perusahaan teknologi menghadirkan penutup kepala yang 
revolusioner, serta sistem AR dan VR yang murah, mudah diakses, ringkas, dan 
efektif.

Peningkatan permintaan untuk komponen semikonduktor AR/VR dalam game, 
keuntungan hemat biaya dari solusi berbasis augmented reality dan virtual, 
penolakan untuk mengadopsi teknologi augmented reality dan virtual reality, dan 
pengenalan solusi khusus industri adalah beberapa faktor utama yang 
mempengaruhi pasar untuk komponen semikonduktor AR dan VR. Video game 
adalah salah satu teknologi augmented reality dan virtual reality yang paling 
umum, dan jumlah gamer (game berbasis AR dan VR) di seluruh dunia telah 
meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, berkontribusi pada 
pertumbuhan pasar augmented reality dan virtual reality.

Pandemi COVID-19 secara drastis mempengaruhi sektor wisata di dunia pada 
tahun 2020 dan awal 2021. Oleh karena itu, sektor wisata semakin menerapkan 
teknologi AR dan VR untuk menawarkan pengalaman berwisata kepada audiens 
dengan tetap tinggal di rumah mereka sendiri. Orang bisa menjelajahi dunia 
dengan duduk nyaman di sofa mereka. Dengan demikian, perusahaan bekerja 
keras untuk mengubah pengalaman wisata dengan bantuan teknologi tur 
mandiri. Teknologi AR mengubah persepsi wisatawan tentang lingkungan fisik 
mereka dan memberikan pengalaman wisata tambahan dan peluang untuk 
berinteraksi.
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QQ World adalah jembatan antara dunia fisik dan virtual 
dalam dunia virtual yang terdesentralisasi dan open 
source. Protokol kriptografi akan muncul untuk mengelola 
nilai digital, misalnya seni digital, blok real estat ruang 
iklan, dan NFT unik milik sendiri.

QQS akan memberikan 
Pengalaman VR yang 
belum pernah ada 
sebelumnya bagi 
komunitas, menyatukan 
Quazinians semua dalam 
satu lingkungan yang 
imersif dan menarik

QQ World akan memiliki distrik perbelanjaan untuk menarik 
semua orang, memberi pengguna pengalaman merek 
berbasis penemuan yang imersif dengan akses global ke 
toko-toko ikonik. Pedagang juga dapat membuka pintu ritel 
mereka 24/7 dan membuat toko sangat mudah diakses.

Anda bahkan dapat membangun rumah impian Anda di QQ 
World. Gunakan QQ Kredit Anda untuk membeli tanah untuk 
rumah Anda dan bahkan dapatkan beberapa NFT untuk 
mendekorasinya.

Tujuan kami adalah menjadikan dunia virtual ini sebagai 
tempat di mana orang tidak hanya dapat melakukan hal 
serupa di dunia nyata, tanpa batasan fisik, tetapi dengan 
cara digital yang lebih menyenangkan dan menarik.
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Kartu QQ

10

Quazinians akan memenuhi syarat untuk mengajukan kartu debit QQ – 
Kartu QQ. Kartu QQ hadir dalam VISA dan UNIONPAY untuk kenyamanan 
Anda.

Kartu ini memungkinkan Anda untuk Berbelanja untuk Menghasilkan (S2E) 
dan membeli produk dengan potongan harga tertinggi di pasar. Ada 
berbagai tingkatan untuk tingkat potongan harga Anda. "Bakar" jalan Anda 
menuju tingkat untuk mendapatkan potongan harga 15% untuk produk di 
atas pangsa emisi yang diperoleh.

www.QQS.club



Dengan konsep "Bakar untuk Menghasilkan (B2E)" QQ yang unik, Aplikasi 
Merchant/Konsumen ini memungkinkan Quazinians untuk berdagang dan 
menikmati B2E untuk Merchant dan Konsumen.
Belanja suatu produk dan dapatkan insentif dengan % diskon yang ditawarkan 
pedagang sebagai potongan harga. Semua diskon yang diberikan oleh pedagang 
juga akan dihitung dan dibakar sesuai untuk meningkatkan share emisi Anda.

Diskon dibagi antara pedagang dan konsumen dengan perbandingan 70:30. 
Contoh: Alex membeli iPhone seharga $1000 di QQ World. Pedagang setuju 
diskon 10%. Oleh karena itu, pedagang akan menukar dan membakar QQT senilai 
$1000 x 10%= $100 di PancakeSwap.
Dengan itu, 70% dari potongan harga pedagang akan menambah share emisi Alex. 
30% akan masuk ke bagian emisi pedagang.

QQ APP

Alex

Share Emisi 
Penjual

Share Emisi 
Alex

Penjual
10%

Diskon 
Penjual

$100

$30

$70

Membeli Iphone
$1,000

Penawaran

30%

70%
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Jika harga QQT adalah $1/QQT pada saat Alex membeli iPhone. Alex akan 
meningkatkan share emisinya sebanyak 70 porsi lagi dari pool emisi utama. 
Sekarang, bayangkan harga QQT mencapai $2/QQT atau lebih. iPhone ini bisa 
jadi gratis dari waktu ke waktu. Diskon pedagang dikembalikan juga!

www.QQS.club



QQ NFT
QQ NFT adalah bagian penting dari ekosistem kami yang berurusan dengan 
NFT (Non-fungible token). Seri koleksi ini berkisar dari seni digital Quokka 
hingga NFT Virtual Real Estate. Mereka adalah aset unik yang tidak dapat 
dipertukarkan yang dicetak secara on-chain dan dapat dibeli dengan QQ Kredit.

Salah satu kegunaan NFT Real Estat Virtual QQ akan memberi Anda 
kepemilikan atas ruang yang dialokasikan di QQ World kami. Hal ini mirip 
dengan membeli sebidang tanah dan dapat disewakan atau dijual untuk 
mendapatkan keuntungan. Pemilik NFT juga dapat memperdagangkannya di 
konter NFT OTC kami.

12www.QQS.club



QQ DAO
QQS akan bekerja pada model Governance. Quazinian yang memiliki 

QQG (QQ Governance) akan menjadi bagian dari dewan Governance itu. 
Ketika QQS memiliki proposal arahan atau perluasan, Setiap Quazinian 

akan memilih melalui DAO. Proposal akan dibuat ke DAO di mana 
pemegang QQG akan memilih dengan suara terbanyak yang menang.

13www.QQS.club



#CIPTAKAN
“Keluarkan Kreativitas Anda”
Buat karya seni, tantangan, dan lainnya, menggunakan alat Builder 
sederhana yang disediakan, lalu ambil bagian dalam even untuk 
memenangkan hadiah. Untuk pembuat konten yang lebih 
berpengalaman, SDK (perangkat pengembangan perangkat lunak) 
menyediakan tools untuk mengisi dunia dengan permainan dan aplikasi 
sosial

#BERSOSIALISASI
“Rileks, Santai, Bersenang-senang”
Pengguna dapat datang dan bermain game, menghibur teman, dan 
membangun jaringan melalui perspektif orang pertama yang benar-
benar imersif dari QQ World kami.

#BELANJA
“Berbelanja Tidak Pernah Semenyenangkan Ini”
Pengguna dapat berbelanja dan mendapatkan potongan harga besar di 
QQ World. Bayangkan saja mal virtual yang memiliki semua yang Anda 
butuhkan.

#HASILKAN
“Hasilkan Pendapatan Melalui Berbagai Aliran Pendapatan”
QQS akan menjadi lahan peluang penghasilan bagi Quazinians. Setelah 
IDO, real estat QQ World akan tersedia untuk dibeli oleh Quazinians. 
Peluang lain akan terdiri dari penghasilan pasif Reward QQ dan iklan.

PRINSIP

14www.QQS.club



Sebuah metaverse di mana 
para peminat akan datang

Lingkungan yang 
Ramah untuk 
Kemitraan & 

Jejaring Sosial

Dunia Virtual 
Terdesentralis
asi Yang Aman

Berbagai 
Aliran 

Pendapatan
 

Beli, Jual & Sewa 
Real Estat Virtual

Peluang Untuk 
Mengakses Tools 

Pendidikan & 
Pembelajaran

PROPOSISI

115www.QQS.club

User
Cross-Out



ALOKASI 
TOKEN QQT
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QQT 
Tokenomics

Distribusi Token

Emisi : 9,900,000,000 (99%)
Pra-tambang : 100,000,000 (1%)

1% dari Pra-tambang QQT 100,000,000 Model Distribusi

20 juta QQT Tim Pengembangan/Pendiri

IDO @0.003 USD T

Pancake LP

Page 117www.QQS.club

*These 20m QQT will be burnt as a guarantee that 
will not dump their QQT but instead will be issued 

Total pasokan: 10,000,000,000 (10 milyar)

get emission shares just like all other token holders.

Mechanics of QQT

Whenever anyone purchases QQT, it will be 100% burn, and
for daily emission until 9.9 billion QQT emission is over. 

This component is to create a fairer model not only to benefit the 
but also to Quazinians who come in later. We want to create QQS in a 

 
S 60 juta QQT

and new Quazinians will enjoy similar benefits.

 
20 juta QQT

to USDT and transferring QQT to another wallet address, 
market manipulation.

Distribusi Pra-Tambang

Token Penjualan : 60,000,000

 DAO : 20,000,000 

Likuiditas : 20,000,000

*20jt QQT ini akan dibakar sebagai jaminan bahwa Tim Pengembang/
Pendiri tidak akan membuang QQT mereka tetapi sebaliknya akan
diberikan saham pool DAO saat peluncuran untuk mendapatkan share
emisi seperti semua pemegang token lainnya.



Hari 1 1jt @ 0.002580 USDT/ QQT

Hari 2 1jt @ 0.002580 + 0.5%= 0.002593 USDT/ QQT

180.000 USDT/ 20jt QQT Harga Peluncuran: 0.009 USDT/ QQT

Hari 3 1jt @ 0.002593 + 0.5%= 0.002606 USDT/ QQT

Hari 10 1jt @ 0.002698 USDT/ QQT

Hari 60 1jt @ 0.003463 USDT/ QQT

Struktur 
Prapenjualan QQT
IDO akan dilakukan lebih dari 60 fase selama 60 hari dengan 1 juta QQT dirilis 
untuk penjualan, Sebanyak 60 juta akan dirilis dengan setiap fase @ 0.5% 
kenaikan harga.

Page 118www.QQS.club

Ketika Prapenjualan selesai,
total 60jt x 0.003USDT = 180.000 USDT akan dikumpulkan.

QQT
PancakeSwap LP
Saldo 20 juta QQT ini akan dipasangkan dengan 180.000 USDT yang 
dikumpulkan dari IDO untuk diinduksi ke Pool Likuiditas di PancakeSwap. LP 
sebesar 180.000USDT/20jt QQT akan dibatalkan selamanya saat disediakan 
di PancakeSwap sehingga mencegah tim pengembangan melakukan 
kecurangan "tarik karpet".

Tindakan ini akan memungkinkan Quazinians untuk bergabung dengan aman 
dan membakar QQT dengan sangat mudah di seluruh Proyek QQS.

PancakeSwap

User
Cross-Out
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Kontrak Cerdas

Prapenjualan: QQT (v.1) Token:
0x1998708bcebDba72EBb484E76F3112b8C50294b4

*QQT (v.2) Token:
0xA9fD8Df5355211bc12fE7a70DeBDfc68e4Feb728

QQC Token:
0x552CEB4330ea92C66cDAa457d26524766b7c32Da

QQG Token:
0x66592b510Fe0217364208B4aD9894925F5212A63

Pool Likuiditas (LP):
0xd86B9875b4e42B34EFdd3CF5f5Ade82dbf5adC9b

* QQT (v.2) Token dikerahkan setelah pra-penjualan dengan pembaruan kecil
dan perbaikan bug



Alokasi Emisi QQT

Pool Utama : 80%

DAO Pool A : 10%

DAO  Pool B : 6%

DAO  Pool C : 4%

Pagewww.QQS.club

Pool Utama - 80% 
Emisi pool utama akan didasarkan pada jumlah QQT yang dibakar, QQ Rewards, 
dan potongan harga QQ dan karenanya di-emisikan setiap hari untuk semua 
Quazinians.
Untuk setiap 1 QQT yang dibakar, Anda berhak atas 1share Pool Utama.

DAO Pool - 20% 
Emisi kumpulan DAO dibagi di antara Tim Pengembang dan untuk Quazinians yang 
mempertahankan komunitas terbesar,
Membutuhkan minimal 2 Komunitas dengan setidaknya $ 10.000 senilai QQT 
dibakar untuk memenuhi syarat untuk DAO Pool Shares. Setelah itu untuk setiap 
komunitas berturut-turut itumembakar setidaknya $ 10.000 senilai QQT, Anda 
mungkin mendapatkan lebih banyak saham kumpulan DAO. Kelayakan Share Pool 
DAO didasarkan pada akumulasi QQT yang dibakar dari komunitas Anda.

Pembagian maksimum untuk alokasi Pool DAO A, B, C masing-masing adalah 
1000, 200, 50. Setelah Anda memenuhi syarat untuk porsi Pool DAO, Anda harus 
memiliki emisi pool utama yang aktif untuk menikmati manfaatnya.
Emisi harian untuk DAO Pool A, B, C masing-masing adalah 10%, 6% dan 4%. 
Emisi DAO Pool tidak akan berkontribusi pada akumulasi batas emisi Anda.

Bagian emisi dibatasi pada 2 kali nilai dolar dari QQT Anda yang dibakar. 1
 

20



Model Peluruhan Emisi
Emisi harian direncanakan untuk diluncurkan pada 18 Juli 2022 dimulai dengan 
250.000 QQT dan akan berkurang 5% setiap 30 hari hingga 50.000 QQT di mana 
titik itu akan diperbaiki. Itu dapat diubah nanti melalui tata kelola voting.

Lihat di bawah untuk jadwal emisi.

*Jadwal ini didasarkan pada tanggal peluncuran yang diproyeksikan dan dapat berubah 121www.QQS.club



Mekanisme QQT
Setiap kali seseorang membeli QQT, itu akan 100% terbakar, dan Quazinians akan 
memenuhi syarat untuk emisi harian sampai emisi QQT 9,9milyar berakhir. 
Komponen ini untuk menciptakan model yang lebih adil yang tidak hanya 
menguntungkan pengguna awal QQS tetapi juga investor yang datang 
belakangan. Kami ingin menciptakan QQS sedemikian rupa sehingga investor 
lama dan baru akan menikmati manfaat yang sama.

Minimal 3% Biaya Swap dan Biaya Transfer 1,5% akan dikenakan saat menukar dari 
QQT ke USDT dan mentransfer QQT ke alamat dompet lain, masing-masing, 
untuk meminimalkan manipulasi pasar.

Protokol Keseimbangan Harga Dinamis
Untuk lebih mencegah kecurangan paus dari pump and dump dan manipulasi, 
dan untuk meningkatkan stabilitas harga dengan potensi kenaikan yang lebih 
tinggi untuk koin, kami menggabungkan Protokol Kesetimbangan Harga Dinamis.

Dalam protokol ini, untuk setiap penurunan harga token QQT dalam 24 jam 
terakhir, biaya transfer untuk penjualan QQT akan disesuaikan.

Lihat di bawah untuk tabel Protokol Ekuilibrium Harga Dinamis

122www.QQS.club
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Utilitas vs   Nilai

Token asli untuk QQT adalah token 
utama yang digunakan di QQS.

Pemegang Token akan dikenal 
sebagai Quazinians.

Ketika QQT dibeli, itu akan terbakar 
secara otomatis.

Quazinians yang membakar QQT 
akan berhak atas QQC yang dapat 
digunakan untuk membeli aset 
digital, produk dan layanan di QQ 
World.

Akses ke QQS akan gratis untuk semua 
apakah Anda seorang Quazinian atau 
bukan. Namun kepemilikan QQT yang 
lebih besar akan memberikan hak 
eksklusif Quazinians

Quazinian akan dapat memonetisasi 
dan menyesuaikan aset yang mereka 
miliki. Contoh: Real Estat dapat 
dimonetisasi dengan melisensikan, 
menyewakan atau menjual dengan 
transaksi menggunakan QQC.

QQS akan mengerjakan model Tata 
Kelola. Quazinians dengan QQT 
dibakar akan berhak atas 
QQG .Pemegang QQG akan menjadi 
bagian dari dewan Tata Kelola itu.

Setiap Quazinian akan memilih melalui 
DAO. Proposal akan dibuat ke DAO di 
mana pemegang QQG akan memilih 
dengan suara terbanyak yang 
menang.

Quazinians akan menerima Reward 
QQ dengan membangun komunitas.

Lebih banyak Reward QQ dapat 
dihasilkan dengan menumbuhkan 
lebih banyak komunitas.

Pemegang Token memenuhi syarat 
untuk mengajukan Kartu Debit QQ 
(Kartu QQ). Semakin banyak QQT 
yang Anda bakar, semakin tinggi 
tingkat potongan harga Anda.

Pemegang Token diizinkan untuk 
Belanja untuk Menghasilkan (S2E) 
menggunakan Kartu QQ dan 
menikmati potongan harga tinggi, 
sambil berbelanja.

QQS adalah platform metaverse yang 
menarik pengguna kripto & komunitas 
lain dan oleh karena itu merupakan 
peluang utama untuk iklan & sponsor 
kepada audiens yang tertarik ini untuk 
semua jenis bisnis.

Untuk setiap QQT yang dibakar, 
Quazinians akan mendapatkan 1 share 
pool utama. Setiap share pool utama 
akan memberikan 1 QQ Credits (QQC) 
dan 1 QQ Governance (QQG).

NilaiUtilitas

Page 124www.QQS.club

Sponsor & Periklanan akan 
memainkan peran kunci dalam 
menghasilkan pendapatan di 
ekosistem QQS.



Quazinians membeli QQT untuk dibakar guna mendapatkan lebih banyak bagian 
emisi dan Reward QQ. Berdasarkan jumlah QQT yang dibakar, Quazinians akan 
menerima jumlah yang setara (1:1) QQT hingga QQC (QQ Credits) dan QQG (QQ 
Governance) yang dapat digunakan di dunia digital dan hak suara kami.

Ilustrasi 
Penggunaan QQT

MembeliQuazinian Menerima 
setara

QQT QQC & QQG

Quazinian Kartu QQ
Potongan 

Harga 
Kartu QQ

*Jumlah QQT yang dibakar akan menentukan tingkat Potongan Harga QQ

BAKAR

Atau, Quazinians dapat mengisi ulang kartu debit mereka. Saat Anda berbelanja 
dengan kartu, jumlah yang dibelanjakan akan ditambahkan ke porsi emisi Anda 
di akhir bulan.

Top-Up Belanja

Page 125www.QQS.club

Kenaikan pada 
Share Emisi

Kenaikan pada 
Share Emisi
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Alokasi share emisi Alex meningkat dari 30.000 menjadi 34.000.

Quazinians yang mengundang teman 
baru ke dalam komunitas akan 
menerima Reward QQ.

Reward QQ Reward akan meningkatkan alokasi pembagian emisi Quazinian di 
pool emisi.

20% dari total jumlah "QQT terbakar" teman Anda akan meningkatkan 
pembagian emisi Anda.

Contoh: Alex membeli dan membakar 30.000 QQT dan mengundang Cindy ke 
QQS. Cindy kemudian membeli dan membakar 20.000 QQT sendiri. Ketika Cindy 
membakar 20.000 QQT, Alex akan menambahkan (20.000 x 20%) = 4.000 share 
lagi ke share emisinya.

Cind y

+ = 34,000
  Share Emisi

Alex

30,000 20,000 x 20% 
= 4,000

RE
W

AR
D

S
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Reward QQ
Peluang untuk mendapatkan lebih banyak Reward QQ sebesar 
80% dari komunitas Anda berdasarkan reward yang mereka 
peroleh.

Anne

Alex mengundang 
Cindy (20,000 QQT)

Benn y

Cindy

 Alex

Cindy mengundang 
Benny (20,000 QQT)

Benny mengundang 
Anne (20,000 QQT) 

Anne mengundang James, dan 
dia membakar  20,000 QQT

Anne akan mendapat 
Reward QQ 
20%x 20,000= 4,000,
Share Emisi meningkat 
menjadi 24,000

Alex akan mendapat 80% dari Reward 
QQ Cindy (80% x 2,560 = 2048), 
Share Emisi meningkat menjadi 32,048

Benny akan mendapat 80% dari 
Reward QQ Anne (80% x 4,000 = 3200),
Share Emisi meningkat menjadi 23,200

Cindy akan mendapat 80% dari Reward 
QQ Benny (80% x 3,200 = 2560),
Share Emisi meningkat menjadi 22,560

Anne : 20rb

Benn y : 20rb

James : 20rb

Alex : 30rb Cind y : 20rb
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Perhitungan hadiah QQ untuk level komunitas berikutnya didasarkan pada rumus ini 
– 80%x-1 x 20% x QQT DIBAKAR

Jumlah QQ Rewards Cap adalah 2 kali jumlah total akumulasi QQT yang dibakar



Potongan Harga QQ
Quazinians memenuhi syarat untuk mengajukan Kartu QQ. Kartu QQ tersedia 
dalam kartu debit VISA dan UNIONPAY.

Semakin banyak QQT yang Anda bakar, semakin tinggi tingkat potongan 
harga Anda. Potongan harga dihitung dan ditambahkan ke share emisi Anda 
di akhir bulan.

Tarif potongan harga adalah sebagai berikut:

Tingkat Bakar Biaya Tahunan Potongan Harga

Diamond QQT senilai $300rb 15%

Platinum QQT senilai $150rb 10%

Gold QQT senilai $80rb 7%

Silver QQT senilai $30rb 5%

Classic QQT senilai $10rb 3%

Basic $500 1%

Kartu QQ
Tingkat Gold

Nikmati Lebih 
Banyak Emisi 

Harian

Akhir Bulan 
Total= $1,000

Kenaikan pada 
Share Emisi

7%

Potongan 
Harga QQ:

$70

Belanja

Potongan Harga

Setara

*% potongan harga di atas dapat bervariasi dan tergantung pada kebijaksanaan perusahaan
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Bakar 
QQT senilai 

$80rb



PERIKLANAN 
QQ

AD
VE
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G
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Apa Itu QQ Ads?
Dalam QQ World, iklan akan memainkan peran kunci dalam 
menghasilkan pendapatan. Kami menawarkan investor kesempatan 
untuk mendapatkan keuntungan dari pendapatan iklan tersebut, dan 
menyebutnya sebagai QQ ADS

Apa Yang Ditawarkan QQ Ads?
Kami menciptakan ketenaran untuk mitra brand kami. Kami 
menawarkan audiens yang tertawan dengan menjamin waktu tunggu 
dan rasio pemutaran, yang merupakan prospek menarik bagi pengiklan

Kepemilikan QQ Ads
Ada 50 blok iklan besar dan 100 blok iklan kecil, yang tersedia di QQ 
World. 50% dari ruang itu akan tersedia untuk dibeli melalui NFT. Ini 
adalah QQ ADS. 50% dari semua pendapatan yang dihasilkan melalui 
QQ ADS akan didistribusikan ke pemegang NFT.

Memiliki QQ Ads
QQ ADS dapat dibeli dengan menggunakan QQT. Harga tergantung 
pada posisi blok iklan di QQ World. Setiap pengunjung QQ World harus 
mengunjungi resepsi, yang menjamin jumlah footfall tertinggi, dan 
karena itu biaya terbesar. Umumnya situs yang lebih premium akan 
berada di lantai bawah, saat kita naik lebih jauh ke atas nilainya 
menurun.

QQ Ads Revenue 
Pendapatan QQ ADS akan didistribusikan kepada pemegang QQ NFT 
berdasarkan bobot tergantung pada posisinya dalam QQ World.AD
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Blok Periklanan
QQS akan mengelola hubungan dengan pengiklan dan memastikan bahwa iklan 
ditayangkan ke ADBLOCK secara dinamis, menghasilkan aliran pendapatan 
langsung untuk pemegang NFT.

Adblock Kecil
Totem kecil akan ditempatkan di sekitar QQ World. Akan ada papan 
dua sisi, dan dapat berisi gambar video atau statis.

Setiap papan iklan akan dimiliki 50% oleh QQS, dan 50% oleh 50 
pemegang NFT. Jadi 50 pemegang NFT tersebut akan mendapatkan 
1% dari semua pendapatan iklan yang dihasilkan oleh ADBLOCK 
tersebut untuk setiap NFT yang dipegang.

Adblock Besar
ADBLOCK besar akan ditempatkan di area resepsionis dan area utama 
lainnya dengan jumlah footfall yang tinggi.

Setiap papan iklan akan dimiliki 50% oleh QQS, dan 50% oleh 50 
pemegang NFT. Jadi 50 pemegang NFT tersebut akan mendapatkan 
1% dari semua pendapatan iklan yang dihasilkan oleh ADBLOCK 
tersebut untuk setiap NFT yang dipegang.

Iklan Bangunan Eksternal
Siapa pun yang mengunjungi Manhattan akan mengenali tanda-tanda 
cerah dan papan reklame yang menjadi ciri khas Times Square. Akan 
ada elemen ikonik dari arsitektur di QQ World juga. Ruang-ruang ini 
menawarkan eksposur besar bagi pengiklan.

Auditorium 
Akan ada auditorium di mana orang-orang penting akan mengadakan 
pembicaraan. Ini akan menjadi lokasi utama dan akan menghasilkan 
lalu lintas kedua setelah area resepsionis. Dan memberi peluang bagi 
brand untuk menautkan iklan mereka ke konten yang luar biasa.
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JADILAH 
BAGIAN DARI 
QQ WORLD 
HARI INI!
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