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Tóm tắt

Ngành công nghiệp tiền điện tử đã tăng trưởng ổn định ngay cả sau khi thị trường giảm nhẹ
vào đầu năm 2018. Nhiều người đam mê thực sự vẫn đang sử dụng tiền điện tử để lưu trữ
của cải, thực hiện giao dịch ẩn danh và kiếm tiền bằng cách đầu tư vào các dự án khả thi.
Cách đầu tư có lợi nhất trên thị trường là đầu tư sớm vào một ICO khả thi. Lợi nhuận cao hơn
bảy lần so với giao dịch tiền điện tử. Thật không may, hơn 48 phần trăm ICO là lừa đảo.
Thêm 80 phần trăm những dự án khác cam chịu thất bại vì nó thiếu tính nguyên bản, có kỹ
thuật kém hoặc mô hình kinh doanh không hiệu quả. Kết quả là, nhiều nhà đầu tư mất rất
nhiều tiền để bơm, đổ vào lừa đảo hoặc ICO chắc chắn sẽ thất bại. CryptoProfile tìm cách giải
quyết điều này bằng cách cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào các ICO hợp pháp
mà họ có thể đầu tư vào mà không sợ bị lừa. Chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định kỹ lưỡng đối
với bất kỳ dự án ICO nào muốn được niêm yết trên nền tảng của chúng tôi.
Sau đó chúng tôi sẽ chấp nhận họ là khách hàng trong dịch vụ tiếp thị ICO của chúng tôi. Họ
phải trả 100 nghìn USD bằng thẻ CP để tiếp thị thẻ. Các thẻ CP được trả lại sẽ bị khóa 6 tháng
trong hợp đồng thông minh cho đến khi khách hàng được niêm yết trên một sàn giao dịch. 10
phần trăm thẻ của ICO sẽ được Airdrop cho các nhà đầu tư đang nắm giữ thẻ CP.
Mô hình này là mọi bên cùng có lợi vì các nhà đầu tư nắm giữ thẻ CP sẽ có thể nhận được
Airdrop từ ICO triển vọng tốt nhất trong khi các công ty khởi nghiệp ICO sẽ có được tem xác
thực hồ sơ điện tử khi được lấy làm khách hàng. Các nhà đầu tư trên nền tảng của chúng tôi
sẽ cung cấp sự quan tâm và tham gia để làm cho ICO của họ thành công.
Thợ săn tiền thưởng và nhà văn trên nền tảng cũng sẽ được hưởng lợi. CryptoProfile sẽ là
dòng đầu tiên trong việc loại bỏ các trò gian lận trong phân khúc ICO trên thị trường bằng
cách đảm bảo chỉ các ICO khả thi được thực hiện với tư cách là khách hàng. Nó cũng giúp bạn
dễ dàng đầu tư vào ICO bằng cách chỉ cần giữ thẻ CP để nhận được Airdrop của các ICO tốt
nhất trên thị trường.
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Các dịch vụ tiền xu này cho phép các nhà đầu tư mua tiền xu hoặc thẻ từ nền tảng tiền điện
tử trong khi nó bắt đầu và sau đó I thẻ cho đến khi giá trị tăng lên. iều này đã làm nên
một số triệu phú thương nhân. Thế giới tiền điện tử đã tăng gấp mười lần trong thập k qua,
và điều này đã dẫn đến sự tham gia đông đảo của tất cả mọi người. Do sự ph c tạp của nó,
hầu hết mọi người tránh đầu tư vào các loại tiền này, nhưng mọi người đều tò mò đủ để biết
về nó. Chúng tôi thường nhận thấy rằng nhiều thông tin liên quan đến tiền điện tử bị phân
tán và không chính xác. Một người mới thường gặp thông tin sai lệch, Tăng
iảm Mua, ầu
cơ Kết xuất . Các nguồn đáng tin cậy, không may, cung cấp thông tin cụ thể theo cách khá
kỹ thuật mà giáo dân không thể hiểu được.

Ch ng kiến sự phát triển của tiền điện tử, một điều có thể được giả định là thực tế là nó sẽ
sớm gặp phải một sự mở rộng lớn trong thị trường chính thống. Do đó, việc tùy chỉnh và
chuẩn bị số đông vào hoạt động thực tế và các yếu tố rủi ro liên quan đến tiền điện tử, điều
mà nhiều người mới có xu hướng bỏ qua, là nhu cầu hiện tại bây giờ.
Sau đây là những vấn đề phổ biến mà những người gặp phải khi giải mã tiền điện tử là một
trải nghiệm mới
• iá giảm đột ngột sau khi mua một đồng tiền.
• Không biết thủ tục chính xác để mua và bán.
• Sự tăng giá của một đồng tiền bạn vừa bán.
• Chi thereum trên một trang eb giả để mua ICO.
• Cho phép tin tặc truy cập vào tiền của bạn bằng cách nhấp vào các liên kết email đáng
ngờ.
• ị hack vì không thiết lập bảo mật thích hợp.
• Tham gia vào H IP chương trình đầu tư lợi nhuận cao mà dường như là hợp pháp.
• Hoảng loạn mua hoặc bán khi chúng ta thấy một sự tăng vọt hoặc giảm mạnh.
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Do đó, các thương nhân và nhà đầu tư đang tìm kiếm các phương pháp sáng tạo để đảm bảo
rằng các khoản đầu tư của họ có kết quả. Nhiều người trong số họ đã chọn đầu tư vào ICO
khi thị trường tiền điện tử đang giảm giá.
ICO không bị ảnh hưởng bởi sự biến động và nó cung cấp thu nhập cao hơn khoảng bảy lần
so với các phương pháp thông thường. Do đó, các nhà đầu tư chỉ I thẻ hoặc tiền xu trong
một vài tháng trước khi bán chúng để kiếm lợi nhuận. iều duy nhất cần phải tuân thủ là
đầu tư sáng suốt vào các ICO phù hợp để tránh những trò gian lận phổ biến trong ngành.

ên cạnh sự biến động, các vấn đề khác làm cho việc đầu tư vào ngành công nghiệp tiền điện
tử trở thành một vấn đề bấp bênh. Mặt khác là t lệ thất bại cao của tiền điện tử. Nếu bạn có
tiền, bạn có thể đầu tư vào itcoin, thereum hoặc itcoin Cash. Tuy nhiên, hầu hết các đồng
tiền này có giá hơn một ngàn đô la, với itcoin vào khoảng .000 đô la. Hầu hết các nhà đầu tư
chuyển sang tiền điện tử ít tốn kém hơn.
Không thiếu tiền điện tử để đầu tư, với hơn 1400 loại tiền điện tử khác nhau trên thị trường.
Tuy nhiên, hầu hết trong số đó là những thảm họa đang chờ xảy ra. Dự kiến 80 phần trăm các
loại tiền điện tử hiện tại này sẽ thất bại hoặc mất giá trị.
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Mặc dù gần ,6 t đô la đã được huy động bởi các công ty khởi nghiệp ICO, nhưng chưa đến
0 trong số đó đã thành công. Nghiên c u cho thấy rằng trong số 1 ICO năm ngoái, chỉ
có 4 trong số đó thành công hoặc đang trên đường trở thành tiền điện tử hợp pháp. ây
chỉ là 48 phần trăm trong tổng số ICO. Mặc dù ICO có lợi t c đầu tư cao nhất, nhưng chúng
là rủi ro cao nhất với 2 phần trăm của tất cả các khoản đầu tư có khả năng thất bại.
Khi tiền điện tử phổ biến ngày càng tăng liên tục, nhiều công ty có xu hướng khám phá tùy
chọn ICO. Tuy nhiên, rất nhiều trong số đó không có kinh nghiệm về công nghệ blockchain
và phải đối mặt với các vấn đề trong khi khởi chạy ICO thành công. Chủ sở hữu của các công
ty đa quốc gia đang vật lộn để tìm ra giải pháp cho vấn đề của họ.
t
m
m t ao m
Sự lãng quên liên quan đến toàn bộ quy trình của một ICO thành công.
Thiếu hụt tài chính trong bán Private.
Chỉ phụ thuộc vào mạng cố vấn để được hướng dẫn về tài trợ.
Thanh toán cho cố vấn nhóm đang chờ xử l cho đến khi đóng ICO.
iệc sử dụng tiền không đúng cách, thay vì tiếp thị, nó được đầu tư vào mua hàng nghiệp dư.
Sự thờ ơ đối với lời khuyên của chuyên gia từ người cố vấn hoặc nhóm của họ dưới tác động
của sự tự tin thái quá.
Chọn sai đối tượng thị trường cho doanh số của họ.
Mong muốn ch ng kiến kết quả ngay lập t c mà không cần đưa các quỹ nhất quán để tiếp
thị.
hitepaper rải rác và h n loạn với ngôn ngữ quá giản dị.
Tập trung vào sự kết thúc của ICO, thay vì chuẩn bị cho những gì sắp tới.
Không có văn phòng nhóm thích hợp hoặc thậm chí đóng cửa ICO.
Lấy tầm quan trọng của khán giả đại chúng và cộng đồng để được cấp và tập trung toàn bộ
vào những người săn tiền thưởng.
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Những người sáng lập có tưởng, nhưng họ thiếu tiền và một đội ngũ thích hợp.
Người sáng lập có tưởng và tiền bạc nhưng có thể tìm được một đội thích hợp.
Người sáng lập có tiền nhưng thiếu tưởng và một đội ngũ phù hợp.
hitepaper của họ có định dạng của một đề xuất kinh doanh hơn một hitepaper thực tế.
Họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận đối tượng mong muốn và tìm đúng loại tiếp xúc.
Họ thiếu các liên hệ hữu ích, như các cố vấn và cố vấn tiềm năng.
Họ không có địa chỉ liên hệ để niêm yết thẻ của họ trong các sàn giao dịch.
Họ không có đủ kiến th c về POC để quản l các câu hỏi được hỏi trong trò chuyện nhóm.
Họ đang cần một đội ngũ tiếp thị P để tìm đúng đối tượng mục tiêu.
Họ đã lấy đi phần lớn khoản đầu tư của mình vì đã lôi kéo các công ty sai làm tiếp thị và
blockchain của họ.
Họ chỉ muốn làm ICO vì họ dễ gặt hái lợi ích kinh tế hơn IPO.
Họ thiếu xác minh K C thích hợp, cần thiết cho hầu hết doanh số bán thẻ ở từng quốc gia
theo quy định.

Nói chung, mọi người bước vào thị trường tiền điện tử với suy ngh rằng huy động
0 triệu
USD theo ICO là một nhiệm vụ dễ dàng. Sự thật không thể xa hơn từ quan niệm sai lầm này vì
có rất nhiều th đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự thành công của việc hoàn
thành ICO. Những n lực cần có trong cả IPO và ICO là tương tự biên giới với đào tạo nền tảng
nghiêm túc, người ta có thể xây dựng một ICO thành công.
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Ngành công nghiệp tiền điện tử là một trong những ngành phát triển nhanh nhất trên toàn
thế giới. Chỉ một vài năm trước, ngành công nghiệp này trị giá chỉ 1 , t đô la vào đầu năm
201 , và giá trị dưới t đô la vào đầu năm 201 .
Tuy nhiên, đã có sự tăng trưởng to lớn với ngành công nghiệp này, tăng giá hơn 260 t đô la
cho thấy rằng có sự gia tăng hơn 1200 phần trăm vốn hóa từ tháng 1 năm ngoái.
ràng là
đã có sự gia tăng đáng kể về giá trị của ngành so với số tiền trước năm 201 . Ngay cả sau khi
giảm vào đầu năm 2018, ngành công nghiệp vẫn hoạt động tốt hơn so với các giá trị năm
2016.

Ngành công nghiệp tiền điện tử đang trải qua sự tăng trưởng bền vững. Năm 201 , có thể
coi là năm đột phá của ngành. Mặc dù đã có một số lần giảm vốn hóa, xu hướng tăng
trưởng vẫn được duy trì trong năm 2018. Năm 2016, m c vốn hóa dưới 1 t , nhưng đến
cuối năm 201 , m c vốn hóa đã tăng lên gần 800 t USD.
iều này đã ổn định ở m c khoảng 2 0 00 t USD, nhưng có sự gia tăng nhất định về m c
độ phổ biến của tiền điện tử, đặc biệt là giữa các nhà đầu tư. Sự gia tăng phổ biến này là do
công nghệ blockchain cơ bản được sử dụng để tạo ra tiền điện tử. Nó dựa vào một sổ cái phi
tập trung duy nhất đã được mã hóa. iều này làm cho nó không bị tấn công mạng trong khi
nó hạn chế cả gian lận bên trong và bên ngoài.
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Hầu hết các chuyên gia tin rằng công nghệ blockchain là tương lai của ngành tài chính bởi vì
nó cung cấp một phương pháp hợp pháp để đảm bảo thanh toán và ngăn ngừa mất cả dữ
liệu cá nhân và tiền cho tin tặc và các cá nhân bất chính khác. Hầu hết các tập đoàn có uy tín
đang đầu tư rất nhiều để nghiên c u và phát triển để làm thế nào có thể áp dụng công nghệ
blockchain.
Tính xác thực đã dẫn đến hàng triệu người đam mê tiền điện tử nắm lấy công nghệ. Nhiều
người trong số họ đầu tư hoặc giao dịch tiền điện tử trong khi những người khác đang sử
dụng chúng cho cuộc sống hàng ngày. Hiện tại, tiền điện tử đang bấp bênh tại một điểm mà
chúng có thể được tích hợp vào các giao dịch hàng ngày giữa các người dùng khác nhau.
Những gì còn lại là việc thực hiện đúng công nghệ để định hướng ngành công nghiệp theo
hướng đó.
ên cạnh sự đánh giá cao về vốn hóa trong ngành, có rất nhiều chỉ số khác về sự phát triển
của ngành. itcoin và thereum là hai loại tiền điện tử lớn nhất và việc xem xét việc sử dụng
chúng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử. Tổng
số ví itcoin cho thấy có 24 triệu người nắm giữ ví. iều này có ngh a là khoảng 24 triệu
người trên thế giới có ví itcoin.
Một thống kê khác có thể được xem xét là số lượng người dùng hoạt động trên các nền tảng
khác nhau. ào thời kỳ đỉnh cao, có hơn một triệu người dùng itcoin hoạt động hàng ngày.
Con số khác là khoảng 00 400.000, nhưng đây vẫn là một dấu hiệu cho thấy rất nhiều người
đang sử dụng itcoin cho các giao dịch hàng ngày. thereum có thể không có giá trị cao như
itcoin, nhưng nó cũng cạnh tranh với người khổng lồ khi nói đến người dùng hoạt động m i
ngày. thereum đang dẫn đầu người dùng không hoạt động m i ngày do mô hình được sử
dụng. Nó thực sự nhanh hơn itcoin, khiến nó trở thành lựa chọn ưa thích của nhiều người
đam mê tiền điện tử muốn hoàn thành giao dịch nhanh hơn rất nhiều.

S c hấp dẫn lớn nhất đối với ngành công nghiệp tiền điện tử là các cơ hội đầu tư mà nó
mang lại. Không giống như thị trường orex, ngành công nghiệp tiền điện tử có một số
m c chênh lệch hấp dẫn nhằm tối đa hóa thu nhập cho các nhà đầu tư. Do đó, nhiều nhà
đầu tư s n sàng đầu tư vào ngành vì thu nhập tiềm năng mà họ có thể nhận được. Ngoài
ra, ngành công nghiệp đã được h trợ bởi nhiều ICO khác nhau Cung cấp tiền xu ban đầu .
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2.2

T

T

ICO là một trụ cột của ngành công nghiệp tiền điện tử. Nó cung cấp một phương pháp phòng
ngừa rủi ro cho các công ty khởi nghiệp để huy động vốn cần thiết để tạo ra các doanh
nghiệp thành công trên blockchain. ồng thời, nó cho phép các nhà đầu tư kiếm tiền từ sự
đánh giá cao của các đồng tiền và thẻ của khởi nghiệp trong vài tháng sau khi ra mắt. Tuy
nhiên, đã mở ra nhiều thách th c cho các nhà giao dịch tìm kiếm ICO đích thực để đầu tư.
Một nghiên c u cho thấy 0 phần trăm của tất cả các ICO thất bại trong vòng chưa đầy sáu
tháng. Một t lệ lớn trong số đó là những trò gian lận, nơi mọi người lừa các nhà đầu tư để tài
trợ cho tưởng của họ sẽ biến mất sau khi tiền đã được thu thập. ây là một trong những
vấn đề phổ biến nhất do thiếu quy định thích hợp trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Một
vấn đề khác ít được biết đến là các trường hợp thường gặp của ICO với mô hình kinh doanh
và kỹ thuật kém. ất kể các nhà phát triển có thể xác thực như thế nào, nếu tưởng không
đủ tốt thì khả năng thất bại là rất cao.
Một số vấn đề cụ thể với các ICO đó bao gồm
t

t
t m Nếu ICO đang được phát triển bởi những người không có hiểu biết
kỹ thuật đúng đắn về công nghệ blockchain, có khả năng thất bại cao. Nếu các kỹ sư
blockchain không đủ kỹ năng, nền tảng sẽ dễ bị lừa đảo hoặc nó sẽ không thể thực hiện ch c
năng dự định của mình. ICO như vậy sẽ mất tiền của nhà đầu tư.
oa
m Mô hình kinh doanh được sử dụng nên khả thi. Các ICO chỉ có
một tưởng mơ hồ về thị trường của họ và cách họ sẽ khai thác thị trường chắc chắn sẽ thua
vì họ đấu tranh từ góc độ kinh doanh. Một ví dụ là ICO năng lượng tái tạo không có kết nối với
các nhà cung cấp trong ngành. Các tưởng có thể tốt, nhưng chúng có thể sẽ thất bại do mô
hình kinh doanh kém.
t
iều duy nhất tồi tệ hơn một mô hình kinh doanh kém là một tưởng
được nhân rộng. Một số nền tảng sao chép các nền tảng khác. Chúng ta thường nghe những
câu chuyện về itcoin mới hoặc thereum mới. Các nền tảng như vậy có thể sẽ thất bại nếu
chúng sao chép cùng một tưởng. Do đó, các ICO như vậy có thể sẽ khiến các nhà đầu tư
mất tiền.
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Nhiều dự án ICO cung cấp giảm giá Airdrop với giá trị thấp để có
được nhận th c nói chung và khi một ICO được ghi danh vào
danh sách sàn giao dịch, hầu hết những người nắm giữ thẻ coi
đó là một cơ hội tuyệt vời để bán thẻ của họ ngay lập t c. iều
này là do l do tâm l rằng các thẻ không đại diện cho tiền thật và
do đó, không thấy nhiều động lực để nắm giữ quyền sở hữu của
họ khi có cơ hội vàng.

T

T
Mô tả công việc chính của một nhà tiếp thị ICO là hoàn toàn tập
trung vào việc thu hút khán giả và quản l cộng đồng của bạn
như một phần trong tiếp thị ICO của họ. Họ muốn tạo ra một đối
tượng mạnh mẽ cho thị trường của bạn. Theo thời gian, thế
mạnh này chuyển sang các dịch vụ gây quỹ hiệu quả hơn. Tuy
nhiên, nhiều nhà tiếp thị ICO tự nhận mình là chuyên gia nhưng
không giao hàng được. Chỉ nên đưa ra quyết định nghiên c u kỹ
lưỡng trong khi lựa chọn các loại dịch vụ này.

Không bao giờ giao tất cả niềm tin và tiền của bạn cho các nhà
chuyên gia tiếp thị ICO hoặc chủ sở hữu dự án ICO. Một sự cố phổ
biến là do sơ suất trong phòng ngừa và an toàn, nhiều nhà tiếp thị
ICO đã phạm tội lừa đảo khách hàng của họ và biến mất với tài
chính của họ. Hầu hết các nhà tiếp thị ICO đều có quyền sở hữu bất
kỳ cộng đồng tiền điện tử nào, nhưng họ sẽ luôn khiến bạn tin
tưởng cộng đồng khác.

T

T

T

Thợ săn tiền thưởng đã trở thành một lựa chọn phổ biến để giúp
ICO tiếp cận công chúng. ới các cá nhân được trả bằng thẻ hoặc
tiền mặt để quảng bá các chiến dịch giữa các liên hệ của họ trên
các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau, nhiều người s n
sàng chọn công việc. Tuy nhiên, cuối cùng họ gặp phải khó khăn
trong việc đạt được mục tiêu của các ưu đãi.
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3.0

T

Nhóm CryptoProfile thông báo rằng các vấn đề tràn lan trong phân khúc ICO của ngành công
nghiệp tiền điện tử. Hơn 80 phần trăm của tất cả các ICO là lừa đảo hoặc không có sự h trợ
đầy đủ của công nghệ và kinh doanh để thành công. Do đó, nhiều nhà đầu tư tiền điện tử
đang ngại đầu tư vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Nhóm phát triển CryptoProfile đã đưa
ra một cách hiệu quả hơn để đảm bảo rằng các nhà đầu tư không bị lừa tiền kiếm được bởi
những cá nhân bất chính đang cố gắng tận dụng sự thiếu quy định toàn cầu của ngành công
nghiệp tiền điện tử.
Trao quyền cho một cuộc cách mạng blockchain hướng tới một hệ sinh thái ICO an toàn hơn.
CryptoProfile CP đã khởi xướng một tưởng sẽ cách mạng hóa các Airdrop tiền điện tử và
ch ng minh chúng rất có lợi cho những người nắm giữ thẻ CP.
Có được sự tin tưởng của cộng đồng là một quá trình khó khăn và tốn thời gian nhất vì phải
mất một thời gian dài để loại bỏ những chiếc mũ xấu và tách biệt các nhà lãnh đạo tiền điện
tử đáng tin cậy có cùng quan điểm với bạn và s n sàng h trợ tưởng của bạn.
ất c khi nào một dự án ICO mới xuất hiện, nó đòi hỏi nhận th c và h trợ từ cộng đồng tiền
điện tử, bao gồm các nhà lãnh đạo cộng đồng, nhóm, nhà văn và blogger được ghi lại trong
blockchain và rất cần thiết cho tiếp thị. CryptoProfile đã tăng cường sự quen biết và có thể có
được sự tin tưởng của cộng đồng thông qua công việc khó khăn và thông minh.
ể xây dựng một cộng đồng kết nối mạnh mẽ, chúng tôi làm việc như một nhóm hợp tác và
phát triển mối quan hệ đối tác liên tục để thúc đẩy sự rộng lớn trái phiếu của chúng tôi trong
thế giới tiền điện tử.
iải pháp liên quan đến một Máy Air Super Super có ba thành phần có thể giúp các dự án
ICO trên nền tảng. Các dự án ICO sẽ được đánh giá dựa trên ba thành phần của
ánh giá rủi ro
ánh giá nền kinh tế thẻ
ánh giá an ninh
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CryptoProfile sẽ cung cấp sự chuyên sâu cần thiết cho các dự án ICO để đảm bảo rằng chủ sở
hữu thẻ được đảm bảo về thẻ Airdrop chất lượng. Các kiểm tra bổ sung được thực hiện bởi
nền tảng sẽ cho thấy bất kỳ ICO tăng và giảm nào được xác định trước khi các nhà đầu tư mất
thu nhập. Các đánh giá sẽ đảm bảo rằng mô hình kinh doanh đằng sau nền tảng là khả thi và
việc triển khai công nghệ, bao gồm các kế hoạch blockchain và các hợp đồng thông minh sẽ
được sử dụng là xác thực. Người dùng trên nền tảng CryptoProfile sẽ biết các ICO tốt nhất để
đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận.

T

Ngoài việc đánh giá khả năng tồn tại của ICO, chúng tôi cũng sẽ cung cấp các ICO hợp pháp
với các dịch vụ tiếp thị. iều khiến CryptoProfile có một vị thế mạnh vô song là việc chúng tôi
là một nhà tiếp thị ICO được công nhận có danh tiếng về sự liêm chính và giao hàng tuyệt vời.
Do đó, các ICO được tiếp thị bởi CryptoProfile sẽ có nhu cầu lớn hơn trong ngành vì tính hiệu
quả từ các cơ chế thẩm định của chúng tôi.
Khách hàng có thể thoải mái với CryptoProfile vì chúng tôi được thúc đẩy bởi một niềm đam
mê thực sự cho ngành công nghiệp blockchain. Mô hình kinh doanh của chúng tôi là sáng tạo
và tích hợp theo cách làm cho doanh nghiệp bền vững trong khi cùng có lợi cho cộng đồng
tiền điện tử và khách hàng của chúng tôi.

T

T

T

Thẻ CP có tính kinh tế thẻ duy nhất thúc đẩy hệ sinh thái mạnh mẽ của chúng tôi để đảm bảo
lợi ích trong tương lai cho người nắm giữ thẻ dài hạn. Do tiềm năng thanh khoản tích cực, các
thợ săn tiền thưởng sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc tìm kiếm nhà đầu tư cho các thẻ của
chúng tôi để đạt được các mục tiêu được khuyến khích của họ.
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T

T

Sự tích cực đúng m c của một dự án ICO liên quan đến các chiều khác nhau. Các điều này
bao gồm

ă

oa

CryptoProfile sẽ đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp đ ng sau ICO. Các doanh nghiệp cần
phải là duy nhất. Nhiều ICO, chỉ đơn giản là một bản sao của một loại tiền điện tử hiện có. Các
ICO như vậy sẽ thất bại ngay từ đầu. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các ICO mà chúng tôi đề xuất
cho người dùng của chúng tôi là duy nhất và các mô hình kinh doanh mà họ sử dụng là khả thi.
i
t
t
Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng có thể hiểu một cách hiệu quả cách blockchain phi tập
trung, bảng băm hoặc công nghệ đồ thị acrylic được định hướng hoạt động. Tuy nhiên,
CryptoProfile sẽ sử dụng các chuyên gia của mình để xem xét công nghệ cơ bản, bao gồm các
thuật toán, lựa chọn các hàm băm, phương pháp đồng thuận được sử dụng và các khía cạnh
khác ảnh hưởng đến hiệu quả của nền tảng. Người dùng của chúng tôi sẽ yên tâm khi biết rằng
công nghệ đằng sau các ICO yêu thích của họ là vững chắc.
ii
t t
Kinh tế thẻ được sử dụng bởi một ICO có thể ảnh hưởng đến sự thành công của nền tảng. Kinh
tế thẻ hiệu quả sẽ ngăn chặn sự mất ổn định giá trong tương lai trong khi nền kinh tế thẻ kém
có thể sụp đổ. Chúng tôi sẽ kiểm tra tính kinh tế của thẻ được sử dụng để đảm bảo rằng nền
tảng thành công.
v
óm
a m t
Nó cũng quan trọng để xác định nhóm đ ng đằng sau một ICO cụ thể. CryptoProfile sẽ đảm
bảo rằng những người sáng lập, cố vấn và đối tác của ICO là xác thực. Chúng tôi sẽ cung cấp
một kiểm tra l lịch trên chúng. Nếu có bất kỳ cá nhân bất chính nào liên quan đến nền tảng,
chúng tôi sẽ đưa vào danh sách đen của nền tảng. Những người được gắn cờ sẽ bao gồm
những người làm sai lệch thông tin đăng nhập của họ, những người có liên quan đến các ICO
trong quá kh và những người bị liệt vào danh sách đen của các cơ quan quản l như S C và
MAS.
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Chỉ cần đặt tên ICO vào một dự án không có ngh a là nó sẽ thành công. Có một nhu cầu cho
các tiện ích của tiền xu. Tiện ích đề cập đến việc sử dụng cụ thể của nền tảng. Có những đồng
tiền đã được thiết lập để cung cấp sự lưu trữ của cải. Do đó, tiền cần phải được cung cấp
nhiều hơn là đầu cơ cho các nhà đầu tư. Khi các đồng tiền có một tiện ích như mua các đồng
tiền khác hoặc làm đồng tiền giao dịch để trao đổi, đồng xu có thể sẽ duy trì giá trị của nó nếu
một tưởng kinh doanh khả thi ủng hộ nó. CryptoProfile sẽ đánh giá tiện ích của tiền xu để
đảm bảo rằng chúng có thể được h trợ.

i

Trong một số trường hợp, một dự án blockchain có thể có tất cả các tính năng được mong đợi
để đảm bảo có thành công, nhưng có thể ở một quốc gia nền tảng bị hạn chế. Do đó, các quy
định có thể rất ngột ngạt đến m c doanh nghiệp không thể đạt được bất kỳ hình th c thành
công nào. Khi Trung uốc cấm ICO tiền điện tử, nhiều công ty khởi nghiệp đã chết dẫn đến
thiệt hại lớn cho người kinh doanh. CryptoProfile sẽ giám sát các quy định trong quá trình
phát triển để đảm bảo rằng chỉ những bằng ch ng trong tương lai mới được thêm vào nền
tảng.

ii Tă

m

ấn đề phổ biến cuối cùng là sự gia tăng trong chiến lược Tăng và iảm rác của các ICO sử
dụng các tưởng khả thi để quyên tiền và biến mất. May mắn thay, hệ thống Airdrop của
chúng tôi đảm bảo rằng tiền điện tử có cam kết lâu dài với việc sử dụng bằng cách yêu cầu họ
mua và giữ thẻ CP trong sáu tháng để đảm bảo rằng họ nghiêm túc với doanh nghiệp. Các
nhà đầu tư trên nền tảng có thể chắc chắn rằng họ sẽ tránh các khoản đầu tư tăng và giảm.

T

CP tin vào tầm quan trọng của các dự án ICO đáng tin cậy. Tất cả các Dự án ICO sẽ được kiểm
tra và nghiên c u kỹ lưỡng trước khi chúng tôi chấp nhận chúng là khách hàng của chúng tôi.
Chúng tôi hoàn trả 100 tất cả lợi nhuận thông qua tiếp thị và cũng là tiền lãi 6 tháng cho giá
trị ban đầu của các thẻ được đầu tư thông qua hợp đồng thông minh áp dụng T Cs cho
khách hàng của chúng tôi. Hơn nữa, chủ sở hữu thẻ được đảm bảo giá trị tối đa thông qua
tiếp thị Airdrop.
Sau đây là cách hệ sinh thái ICO hoạt động.
1. Các dự án ICO trên nền tảng của CryptoProfile sẽ trả 100 nghìn USD cho tiếp thị.
CryptoProfile sẽ trả lại 100 nghìn USD bằng thẻ CP.
2. Thẻ CP được trả lại sẽ bị khóa 6 tháng trong hợp đồng thông minh và được phát hành khi dự
án của khách hàng được niêm yết trên một sàn giao dịch.
. Khách hàng trên nền tảng sẽ phải cung cấp 10 thẻ ICO của họ cho Cryptoprofile, sau đó lấy
100 từ nhóm thẻ đó và Airdrop cho Chủ sở hữu CP để tiếp tục kích thích sự quan tâm và
tham gia từ cộng đồng tiền điện tử lớn này.
4. Tất cả những người nắm giữ thẻ CP sẽ tiếp tục nhận được Airdrop m i khi Cryptoprofile chấp
nhận Dự án ICO để tiếp thị.
. Chủ sở hữu thẻ CP trên blockchain
C20 cũng có thể thực hiện các khoản đầu tư tiền
thưởng với khách hàng của chúng tôi.
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4.0
4.1

T

T

Công ty đằng sau CryptoProfile là công ty nắm giữ thông tin pte ltd. Nền tảng CryptoProfile
sẽ được lãnh đạo bởi một giám đốc quản l và một phó giám đốc quản l . Dưới hai người
này sẽ là trưởng phòng CNTT, ận hành, Nội dung, Phát triển Kinh doanh, tư vấn ICO, án
hàng và Tiếp thị, Tiếp thị Trực tuyến và ộ An ninh. iều này được thể hiện tốt hơn trong
biểu đồ sau đây.

Cấu trúc doanh nghiệp được phát triển cung cấp một hệ thống phi tập trung hiệu quả sẽ
được công chúng biết đến. iám đốc quản l và phó giám đốc quản l sẽ giám sát hoạt
động của toàn bộ nền tảng, nhưng họ sẽ ủy quyền cho các trưởng phòng khác. Các trưởng
phòng cũng có nhiệm vụ đảm bảo rằng họ liên lạc với nhau khi có các dự án liên phòng.
ộ phận CNTT cũng bao gồm các hoạt động trên blockchain CryptoProfile.
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5.0

T

T T

Nền tảng CryptoProfile sẽ có một số tính năng đáng yêu khiến nó trở thành một lựa
chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tiền điện tử.

i. T

a

t

ể h trợ giảm nhanh airdrop, nền tảng sẽ được phát triển bằng các thuật toán mới nhất để
đảm bảo các giao dịch được thực hiện trong thời gian thực. Tốc độ sẽ đảm bảo rằng bất kỳ
mua hàng nào của nhà đầu tư sẽ được ghi lại ngay lập t c.

ii. Bảo mật của nền tảng

CryptoProfile được bảo vệ bằng công nghệ blockchain tiên tiến giúp bảo vệ nền tảng khỏi
những tin tặc có thể muốn đánh cắp tiền. Nền tảng này cũng được bảo vệ khỏi các cuộc tấn
công Sybil thường được sử dụng để nhắm mục tiêu vào blockchain.

iii. Riêng tư

Thông tin nhà đầu tư nhạy cảm được bảo vệ khỏi các cá nhân bất chính bằng cách sử dụng
blockchain phi tập trung với mã hóa người dùng. Người dùng được gán bút danh để đảm bảo
rằng bên th ba không thể theo d i các giao dịch trên nền tảng.

iv. Không thu phí

CryptoProfile sẽ không có chi phí giao dịch cho khách hàng của chúng tôi. Hầu hết thu nhập sẽ
được tạo từ tiếp thị ICO thông qua việc đánh giá cao thẻ CryptoProfile và các khoản thanh toán
được thực hiện thông qua các thẻ dự án tương ng từ khách hàng của chúng tôi. Do đó, việc
có một tính năng như vậy cho phép công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi với hiệu
quả tối đa vì thành công của họ tương đương với thành công của chúng tôi. Lợi ích là các nhà
đầu tư sẽ có sự siêng năng tốt nhất đối các ICO với chi phí phải chăng.
V.
a
to o
Cryptoprofile cung cấp xếp hạng trên các ICO khác nhau. iều này cung cấp cho người
dùng của chúng tôi th c về việc liệu ICO có khả năng thành công hay không. Mục đích là
để cung cấp cho người dùng cảm giác về các ICO tốt nhất để có được airdrops từ đó.
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A - Trong trường hợp dự án ICO, sẽ cần mua thẻ CP từ thẻ CP dự trữ. Dự án ICO sẽ được yêu
cầu mua thẻ CryptoProfile dự trữ.
Các thẻ sẽ bị khóa trong sáu tháng bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh.
C - Một dự án ICO sẽ phải Airdrop 10 tổng số thẻ của họ để h trợ cộng đồng.
D - ằng ch ng về cộng đồng trên blockchain C20 cho phép đầu tư bằng tiền thưởng.
E - ới dự trữ thẻ CP cũng có trên blockchain C20, chủ sở hữu thẻ sẽ tiếp tục nhận được số
lượng lớn airdrop miễn là nhóm tiếp tục mang đến các dự án mới.

v

Các dự án ICO được yêu cầu mua thẻ CP để thể hiện cam kết lâu dài của họ đối với
ngành công nghiệp tiền điện tử.

v Khóa thẻ trong sáu tháng rất quan trọng để xác định khả năng tồn tại lâu dài của các dự
án.
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A Dự án có thể có được thẻ CP từ dự trữ của chúng tôi và lưu trữ chúng trong ví CP của họ.
Dự trữ cũng sẽ nhận được Airdrop.
C Tuy nhiên, dự trữ sẽ tiếp tục bị giảm với số lượng bán ra của các thẻ CP từ cùng cho bất
kỳ dự án nào.
D Lối thoát là bán lại thẻ đã được thay thế trong các sàn giao dịch.
Chúng tôi sẽ sử dụng tiền để mua lại thẻ CP từ các sàn giao dịch và bơm lại dự trữ của
chúng tôi.
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T

T

Trong mọi dự án, phải có trường hợp sử dụng và thanh khoản. ể đảm bảo rằng thẻ CP được
sử dụng, cần lưu các gợi sau
a. Những nhà văn viết bài và có số phiếu bầu từ 0 trở lên sẽ được thưởng bằng thẻ. Thẻ có
thể được bán thêm trong các sàn giao dịch hoặc vào ví trong các giai đoạn sau .
b. Những người mới, những người đã trải qua kiến th c cơ bản về CryptoProfile, sẽ được
thưởng một số lượng thẻ CP cụ thể.
c. Các dự án có ICO trong cryptoprofile.com có thể được hưởng khu vực dịch vụ miễn phí
theo các điều khoản và điều kiện cụ thể.
d. Các dự án ICO nổi bật có quyền truy cập vào nhóm, tiếp thị kỹ thuật số, cố vấn pháp l ,
nhà phát triển blockchain, nhóm P
gây quỹ và hệ sinh thái các đối tác đáng tin cậy của
chúng tôi. Phí tối thiểu áp dụng cho các dịch vụ này.
e. Thẻ Airdrop có thể được bán trong sàn giao dịch.
f. Từ các sàn giao dịch, chúng có thể được bán hết và đổi thành tiền tệ fiat.

A. Các công ty tham gia vào tiếp thị CryptoProfile phải trả tiền, các đối tác của chúng tôi với
các hợp tác khác nhau và thậm chí các công ty hoặc trang eb quảng cáo liên doanh của
chúng tôi có thể hưởng lợi với đặc quyền với thẻ miễn phí.
. Nhà văn chia sẻ nhận xét và phản hồi có giá trị của họ qua email về nội dung của chúng tôi
trong tooltip, mô tả, bài viết và diễn đàn hoặc gửi đánh giá của họ trên trang eb của chúng
tôi để giúp cải thiện không chỉ số lượng mà chất lượng nội dung có s n sẽ tăng cường đặc
quyền của thẻ CP.
ối với lưu A và ở trên có ch a một số Airdrop của đồng xu thẻ khác, đồng xu thẻ tốt sẽ
cải thiện các Airdrop . ằng cách thực hiện những điều nổi bật, CryptoProfile có thể giải quyết
các vấn đề như đầu cơ tiền điện tử, xu hướng tăng giá ổn định, các dự án thực hiện ICO khi
ngân sách không đủ và nhận được sự tin tưởng, h trợ từ cộng đồng.
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T

T

iá trị đề xuất nêu bật những lợi ích mà nền tảng mang lại cho các bên liên quan khác nhau,
những người sẽ sử dụng nền tảng.

t

Các nhà đầu tư được hưởng lợi nhiều nhất bởi vì họ sẽ có thể chọn từ các ICO hiện có mà
CryptoProfile đã tiến hành thẩm định. Mặc dù rủi ro không bao giờ có thể hoàn toàn bằng
không, nhưng nó được hạ thấp đáng kể theo mô hình mà chúng tôi áp dụng. Nó giúp họ dễ
dàng có được đá qu thực sự trong phân khúc ICO từ hàng trăm hàng giả.
Các công ty khởi nghiệp chính hãng muốn huy động tiền cho các doanh nghiệp khả thi có
thể hưởng lợi bằng cách yêu cầu các dịch vụ tiếp thị ICO của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến
hành nghiên c u chuyên sâu về dự án. Khi dự án được coi là hợp pháp, nó có thể chạy gây
quỹ thông qua nền tảng của chúng tôi bằng hệ thống Airdrop của chúng tôi.

t

ă t

t

Thông thường, Thợ săn tiền thưởng chỉ được cho là hữu ích trong việc thúc đẩy số lượng
cộng đồng và không đóng góp gì nhiều cho dự án ICO. CryptoProfile đã đưa ra kế hoạch
chiến lược để lôi kéo những thợ săn tiền thưởng đóng góp cho các dự án theo cách phát huy
hết tiềm năng của họ
Thợ săn tiền thưởng sẽ nhận được thẻ CP miễn phí miễn là họ đăng k như một cộng đồng
và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết.
Thợ săn tiền thưởng sẽ nhận được các ưu đãi khi nắm giữ thẻ CP và cũng nhận được các
Airdrop của các dự án ICO khác.
Những thợ săn tiền thưởng sở hữu thẻ CP sẽ được giảm giá nhiều hơn nếu họ muốn đầu tư
vào một dự án ICO được xử l bởi CP.

ă

Các nhà văn tham gia vào các dự án ICO CP sẽ có những lợi ích sau
Nhà văn cũng sẽ nhận được thẻ CP.
Nhà văn sẽ nhận được các ưu đãi khi nắm giữ thẻ CP và cũng nhận được các Airdrop
của các dự án ICO khác.
Các nhà văn sở hữu thẻ CP sẽ được giảm giá nhiều hơn nếu họ muốn đầu tư vào một
dự án ICO được xử l bởi CP.

a

Trong nhiều năm, các cơ quan chính phủ rất ít thành không khi cố gắng loại bỏ gian lận và
lừa đảo khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử. Tuy nhiên, giải pháp là tự điều chỉnh.
CryptoProfile là bước đầu tiên trong quy trình. Khi nhiều nhà đầu tư nhận ra rằng họ có thể
thực hiện một khoản đầu tư ít rủi ro hơn bằng cách sử dụng nền tảng của chúng tôi để đầu
tư, số lượng ICO tăng và giảm sẽ biến mất. Do đó, chính phủ sẽ có thể đạt được mục tiêu bảo
vệ các nhà đầu tư.
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6.0
CryptoProfile có Max Ng Cheng Leong là người đồng sáng lập, người có trách nhiệm đưa ra
phương pháp biểu đồ toàn cầu với độ chính xác ước tính là 80 phần còn lại của các yếu tố
phụ thuộc vào tin t c và cập nhật trong phát hiện đầu cơ, bao gồm các hoạt động của các
nhà giao dịch lớn những người trong thế giới tiền điện tử được biết đến với cái tên là Cá
voi hoặc Cá mập và các cá nhân hoặc nhóm đầu cơ tiền điện tử. iểu đồ này được gọi là
iểu đồ phân tích Maxi được gọi là iểu đồ MA giúp giảm thiểu việc bị bắt trong các đồng
tiền thẻ tiền điện tử đầu cơ. Tham khảo https
.cryptoprofile.com charting
Hệ thống biểu đồ này đã được ch ng minh là hướng dẫn thiết yếu cho nhiều cá nhân và nhà
giao dịch mới sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản để tránh bị cuốn vào việc tăng và giảm
giá. Nó cũng có thể giúp những người có kinh nghiệm như một tài liệu tham khảo quan
trọng để hành động với một chỉ số đáng tin cậy hơn. Thông thường mọi người phạm sai lầm
khi mua cổ phần cao hơn và sau đó bán chúng với giá trị thấp hơn một vấn đề mà biểu đồ
này có thể cho phép họ tránh. Ch c năng này cũng giúp họ phát hiện ra các đồng xu thẻ bị
định giá thấp và tối ưu hóa lợi nhuận. iểu đồ, người ta cần ghi nhớ, không phải là tư vấn tài
chính mà là phân tích dữ liệu.
Các khía cạnh kích thước của tính năng này như sau
1 p dụng cho tất cả các loại tiền thẻ ngoại trừ itcoin TC hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào
đang thống trị các loại tiền điện tử khác dưới dạng cặp tiền điện tử chính và được chốt với
các loại tiền tệ thông thường .
2 iểu đồ hàng ngày rất hữu ích để cung cấp tài liệu tham khảo giao dịch trong ngày với 24
giờ tới.
Lịch sử 6 tháng lịch sử giao dịch hàng ngày càng dài càng tốt có thể giúp đưa ra các
quyết định giao dịch trong ngày trong đến 6 tháng tới, người mua hoặc nhà giao dịch sẽ
không mua với giá cao hơn và bán với giá thấp hơn. iều này sẽ tối ưu hóa lợi nhuận và giảm
thiểu tổn thất, đặc biệt là các loại tiền điện tử được thổi phồng.
4 ây không phải là Phân tích Kỹ thuật TA cũng không phải là Phân tích cơ bản A .

T

CryptoProfile sẽ dựa trên kiến trúc thereum, dựa trên Máy ảo thereum để chạy các giao
dịch. Các hợp đồng thông minh này là các lệnh được viết bằng Solidity để hoàn thành các
giao dịch dựa trên logic if this then that. Sự vững chắc như ngôn ngữ lập trình giúp dễ dàng
cải thiện nền tảng vì nó là sự lặp lại của avaSript. Lợi ích là mọi tính năng dựa trên thereum
mới sẽ dễ dàng thích nghi với nền tảng CryptoProfile.
Các nền tảng dựa trên thereum dựa trên Proof of Stake POS là phương pháp đồng thuận.
iệc lựa chọn nền tảng POS cho phép nền tảng này được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công Sybil
và 1 các cuộc tấn công trong các hệ thống dựa trên PoS. Máy ảo thereum có một trong
tốc độ giao dịch nhanh nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Tốc độ giao dịch nhanh
như vậy. Khối giao dịch được cập nhật c sau 1 giây. iều này có thể sử dụng t lệ kích
thước khối độc quyền giới hạn kích thước khoảng 0 M .
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T

T

Trong lập trình, API là tập hợp các quy trình hoặc hướng dẫn có thể được sử dụng để tạo các
ng dụng và thuật toán cung cấp các tính năng của một ng dụng hoặc hệ điều hành cụ thể.
Theo thuật ngữ layman, các API chỉ định cách các thuật toán khác nhau trong một ng dụng
hoặc phần mềm sẽ tương tác. Nó là những khối xây dựng của blockchain. Các API trong một
blockchain là các giao th c và chương trình con xác định cách các thuật toán khác nhau
trong một blockchain tương tác. Các cụm API CryptoProfile cung cấp cho nền tảng tốc độ
giao dịch nhanh, độ trễ thấp trong giao dịch và khả năng xử l khối lượng lớn giao dịch trong
thời gian thực.

T

K C đề cập đến iết khách hàng của bạn và AML đề cập đến các giao th c Chống rửa tiền.
Trong quá kh , tiền điện tử được sử dụng phổ biến bởi bọn tội phạm để rửa tiền của họ. K C
và AML là các giao th c bảo mật cho phép nền tảng xác minh rằng người dùng không phải là
tội phạm. CryptoProfile sẽ bao gồm các giao th c K C và AML vào nền tảng. Mặc dù đây là
những kỹ thuật được sử dụng để ngăn chặn rửa tiền, nhưng trong ngành chuyển tiền, chúng
là những biện pháp ngăn chặn những cá nhân bất chính có động cơ xấu.
Nó cho phép nền tảng tiến hành kiểm tra l lịch trên trình điều khiển và khách hàng. ây là
một yêu cầu cho hoạt động tại Liên minh châu u, một phần của châu
và ắc Mỹ.
CryptoProfile sẽ đảm bảo tuân thủ các yêu cầu. K C sẽ là bắt buộc đối với tất cả các nhà sản
xuất trên nền tảng để đảm bảo rằng họ là người bán hàng chính hãng và không phải là trung
gian giả danh nhà sản xuất.
K C sẽ xem xét các tài liệu nhận dạng và địa chỉ của các cá nhân.
i. ằng ch ng ID. ây là bất kỳ tài liệu nào do chính phủ ban hành ch ng minh danh tính
người dùng. Hộ chiếu hoặc tài liệu I.D. iấy phép lái xe sẽ không được chấp nhận để nhận
dạng.
ii. ác minh địa chỉ cư trú. iều này có thể được phê duyệt bằng cách sử dụng hóa đơn
tiện ích và thẻ cư trú không quá ba tháng.

T

lockchain CryptoProfile sử dụng các giao th c bảo mật khác nhau để bảo vệ blockchain khỏi
các cuộc tấn công Sybil, ngăn chặn chi tiêu gấp đôi và đánh cắp tiền của các cá nhân bất
chính. ầu tiên là việc sử dụng một thuật toán băm hiệu quả. CryptoProfile sẽ được tạo bằng
hàm băm K CCAK2 6. iều này sử dụng mười một ch c năng làm cho khó hack. Ngoài ra, nó
cũng sử dụng mật mã khóa công khai.
ề cơ bản, khóa công khai được sử dụng để nhận tiền trong quá trình giao dịch, nhưng việc
xác thực giao dịch được thực hiện bằng khóa riêng. iệc sử dụng đồng thuận PO bảo vệ
blockchain CryptoProfile khỏi các cuộc tấn công Sybil nơi các cá nhân độc hại cung cấp cho
người dùng trên nền tảng thông tin sai lệch như các khóa công khai khác nhau dẫn đến việc
đánh cắp tiền. Ngoài ra, chi tiêu gấp đôi được ngăn chặn bằng cách xác thực số dư tài khoản.
Chỉ giao dịch đầu tiên sẽ được hoàn thành trong khi các tài khoản khác sẽ bị từ chối dựa trên
thuật toán được sử dụng.
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CHI PHÍ VÀ TỐC ĐỘ CỦA NỀN TẢNG

Máy ảo Ethereum có một trong những tốc độ giao dịch nhanh nhất trong ngành công nghiệp
tiền điện tử. Tốc độ giao dịch nhanh như vậy. Khối giao dịch được cập nhật cứ sau 15 giây.
Điều này có thể sử dụng tỷ lệ kích thước khối độc quyền giới hạn kích thước khoảng 30 MB.
Do đó, tất cả các giao dịch được xác nhận trong vài giây so với bitcoin đôi khi mất gần 10
phút.
Ethereum có thể xử lý 1500 giao dịch mỗi giây và thời gian chặn chỉ cách nhau 15 giây. Các
tốc độ này sẽ tăng sau khi Ethereum khởi chạy thành công Casper và sử dụng shending để
tăng tốc độ.
Là một hệ thống dựa trên POS, chi phí giao dịch thấp hơn đáng kể so với các blockchain khác.
Vì các trình xác nhận (kẻ theo dõi) không yêu cầu các máy chuyên sâu, GPU chuyên sâu để
đạt được sự đồng thuận, nên chi phí giao dịch thấp hơn vì mức độ khuyến khích cần thiết cho
trình xác nhận cũng thấp.

TIÊU THỤ

Để đặt cược tiền điện tử mới, trước tiên bạn cần tải xuống phiên bản cốt lõi của ví. Phiên bản
cốt lõi yêu cầu toàn bộ bản sao của blockchain được tải xuống máy tính của bạn. Do đó, bạn
không thể sử dụng phiên bản rút gọn của ví vì nó không có khả năng này. Trước khi
blockchain được tải xuống hoàn toàn, ví của bạn sẽ ở trạng thái có thể được coi là chưa
trưởng thành. Trưởng thành đạt được trong khoảng 2-3 giờ. Đây là 240 khối để chính xác.
Bạn có thể gửi các đồng tiền mà bạn sẽ đặt trong khi ví ở trạng thái chưa trưởng thành. Sau
này, bạn nên vào phần cài đặt và nhấp vào ví mở khóa để đặt cược.
Bạn sẽ được nhắc hoàn thành quy trình bằng cách nhập cụm từ ví của bạn. Sau khoảng 60
giây, bạn sẽ nhận được một thông báo cho biết sẽ kiếm được phần thưởng trong một khoảng
thời gian nhất định. Các định dạng được đưa ra dưới dạng phút, giờ và ngày. Điều quan trọng
cần lưu ý là bảo mật của ví của bạn đã không bị mất. Bạn vẫn sẽ được yêu cầu cung cấp cụm
mật khẩu của mình khi gửi tiền cho người khác. Ngoài ra, hãy để ví của bạn hoạt động 24/7
để tối đa hóa lợi nhuận. Tiền lãi được gộp và bạn càng đặt cược lâu, bạn càng kiếm được
nhiều tiền. Như đã nêu, phần thưởng đặt cược là 5 phần trăm lãi mỗi năm.

25

7.0 NHÓM
7.1 NHÓM CỐT LÕI

https://www.linkedin.com/in/max-ng-bb030b63/
Max Ng (Giám đốc điều hành, đồng sáng lập) là một doanh nhân công nghệ và người đam
mê tiền điện tử thành công. Max đã tham gia vào các loại tiền kỹ thuật số kể từ khi ngành công
nghiệp này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Với kinh nghiệm có công trong việc phát triển
blockchain, dịch vụ SEO và công ty tiếp thị truyền thông xã hội, Max đã hỗ trợ rất nhiều thành
công cho các dự án tiền điện tử, phát triển các chiến lược chiến thắng và đáp ứng các yêu cầu
tài trợ trong khung thời gian dự kiến.
Với niềm đam mê của ngành, Max đã thúc đẩy anh chia sẻ kiến thức của mình và anh đồng
sáng lập Cryptoprofile.com, một nền tảng thành công với sứ mệnh trang bị cho các cá nhân có
lợi thế cạnh tranh so với các nhà giao dịch/nhà đầu tư khác với các công thức và chiến lược tiền
điện tử nội bộ. Một nhân vật quen thuộc trong cộng đồng tiền điện tử, lời khuyên và ý kiến của
ông được các nhà đầu tư và những người đam mê tiền điện tử tìm kiếm rất cao để tìm kiếm các
công thức chiến thắng.
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https://www.linkedin.com/in/jaclyn-lim-b42510ba/
Jaclyn Lim (Phó giám đốc điều hành, đồng sáng lập) là một doanh nhân nối tiếp, người đã
lãnh đạo một số công ty khởi nghiệp, cô có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc điều phối và
thực hiện các chiến lược hành chính kịp thời. Kỹ năng quản lý của cô bao gồm quản lý nội
dung, bắt đầu các mối quan hệ khách hàng mới, quản lý các đường ống thỏa thuận và cung
cấp hỗ trợ tiếp thị cho các khách hàng tiền năng và hiện tại.
Jaclyn có bí quyết phát triển các cơ hội trên không gian blockchain bao gồm xây dựng quan hệ
khách hàng và nhà đầu tư để giải quyết hiệu quả tất cả các khía cạnh của vòng đời dự án, từ
tìm nguồn cung ứng khách hàng, thẩm định, đàm phán, phân tích định giá và triển khai.Thế
mạnh cốt lõi của cô bao gồm phát triển và thực hiện các chiến lược kinh doanh, cung cấp tư
vấn chiến lược, chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch kinh doanh toàn diện để tạo thuận lợi cho
việc đạt được bằng cách lập kế hoạch cho các hoạt động và phát triển thị trường hiệu quả.
Jaclyn có khả năng ủy thác trách nhiệm và giám sát các đội, cung cấp hướng dẫn và động lực
để thúc đẩy hiệu suất tối đa. Một trong những năng lực cốt lõi của cô là phân tích các tình
huống có vấn đề và cung cấp các giải pháp để đảm bảo tăng trưởng. Cô có kinh nghiệm sâu
sắc trong quản lý nội dung, đọc biểu đồ đầu cơ và tỉ mỉ cá nhân. Cô là một nhà đầu tư nối tiếp
có uy tín với các khoản đầu tư vào hơn 10 ICO với thành tích lợi nhuận đạt 100%. Cô cũng giao
dịch qua các biểu đồ MAXI và có lãi.

https://www.linkedin.com/in/charles-ram-990a60124/
Charles Ram (Giám đốc bán hàng và tiếp thị, đồng sáng lập) là cựu nhân viên của
Singapore ‘Pools as Lottery’, nơi ông đã gắn bó hơn 30 năm. Ông cũng là chủ sở hữu của
‘Goshcomfort’ trong 23 năm và đã nhận được nhiều giải thưởng từ Spirit of Enterprise. Vì anh
ta luôn có sở trường về tiếp thị, anh ta đã tham dự nhiều khóa học trong cùng lĩnh vực và bắt
đầu đầu tư tiền điện tử hai năm trước.
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https://www.linkedin.com/in/alan-lew-7b9541b1/
Alan Lew (Giám đốc kỹ thuật, đồng sáng lập) đã làm việc trong lĩnh vực phát triển
trang web cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hơn 5 năm. Ông có kinh nghiệm trong
việc hướng dẫn các công ty khởi nghiệp trong các ngành công nghiệp hướng tới người
tiêu dùng để xác định vị trí thương hiệu và điểm tiếp xúc trải nghiệm người dùng.

https
.linkedin.com in cryptoprofile
Kelvin Lew (Giám đốc tiếp thị kỹ thuật số, đồng sáng lập) là một người kỹ thuật số bản địa
với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật số. Anh ấy rất đam mê khi sử dụng các
công cụ tiếp thị phù hợp cũng như cách thể hiện đúng để thu hút đúng đối tượng. Hiệu suất
tiếp thị: Khai thác các kênh truyền thông khác nhau như Facebook, LinkedIn (13.000 người
theo dõi đạt được sau 2 tháng), Google, Twitter và hơn thế nữa.
Tạo nhu cầu trong nước: thông qua SEO trên trang, Xây dựng liên kết MANUAL sử dụng Ninja
Outreach và BuzzSumo, Nghiên cứu từ khóa & chủ đề (Ahrefs, SEMrush).
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https://www.linkedin.com/in/andrew-se-bb25a2a9/
Andrew Se (Đồng sáng lập) là người đầu tiên giới thiệu chúng tôi đến thế giới tiền điện tử
và blockchain. Ông là Nhà phân tích tiền điện tử có kinh nghiệm có khả năng đánh giá các
công nghệ, mô hình kinh doanh, xu hướng thị trường và ưu đãi cùng với việc quản lý hơn
200 loại thẻ khác nhau.

https://www.linkedin.com/in/amarpreetsingh2/
Amarpreet Singh (Giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu), Amar là một trong những
người ủng hộ và là thành viên đóng góp hàng đầu của cộng đồng Blockchain toàn cầu, Cố
vấn cao cấp của Quỹ Blockchain toàn cầu và là Thành viên Ban cố vấn của nhiều dự án
Blockchain trên toàn thế giới.
Là người đam mê Công nghệ/Kỹ thuật số và một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm với nhiều
năm kinh nghiệm trong hoạt động, tư vấn và đổi mới của ngành công nghệ, nền tảng Amar
bao gồm làm việc với các công ty cấp 1 như Microsoft (APOC Operations Manager), Ngân
hàng Thế giới. (Chuyên gia tư vấn cơ sở hạ tầng và cố vấn kinh tế), Airbus, v.v., và tư vấn cho
các công ty khởi nghiệp và phát biểu tại nhiều diễn đàn công nghệ.
Nền tảng giáo dục của ông bao gồm B.E. (Khoa học máy tính) và ba bằng thạc sĩ từ ba trường
đại học trên toàn cầu (bao gồm MBA từ Đại học Quốc gia Singapore). Amar là một trong
những người ủng hộ và là thành viên đóng góp hàng đầu của cộng đồng Blockchain toàn cầu
và là thành viên Ban cố vấn của nhiều dự án Blockchain trên toàn thế giới. Amar là một cá
nhân rất hay đi du lịch, kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng của anh đã mang lại lợi ích cho
nhiều tổ chức và dự án mà anh đã làm việc trên khắp thế giới.
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7.2 CÁC ĐỐI TÁC
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8.0 YÊU CẦU TÀI TRỢ
8.1 GIÁ VÀ PHÂN PHỐI THẺ

Việc bán thẻ nhằm mục đích gây quỹ cần thiết để phát triển nền tảng và cung cấp đủ chi phí
cho tiếp thị và vận hành. Tổng cung của thẻ là 753.471,015 CP. Việc bán thẻ sẽ có vốn huy
động tối thiểu và vốn huy động tối đa tương ứng là 1.162,556 USD và 30,463.808 USD. Phân
bổ thẻ liên quan đến 17,7% trong bán Private, 17,7% trong Pre-Sale và 23,4% trong ICO. Thêm
10% sẽ được dự trữ, 17,7% sẽ là hạt giống 2, 2% sẽ là hạt giống 1, 6,5% sẽ được dành cho
nhóm trong khi 5% sẽ được sử dụng cho chiến dịch tiền thưởng.

8.2 THAM GIA THẺ

Tên đồng xu
Ký hiệu:
Loại đồng xu:
Thuật toán băm:
Vốn huy động tối thiểu:
Vốn huy động tối đa:
Chiến dịch tiền thưởng:
Phương pháp đồng thuận
Thời gian khối POW:
Bán Private:
Ngày bắt đầu ICO:
Ngày bán Presale:
Thời gian ICO:

CryptoProf le Tokens
CP
Thẻ ERC20
KECCAK256
1,162, 6
0,46 ,808
một phần từ Presale
PO Proof of ork
15 giây
01 Tháng 11 2018
01 Tháng 02 2019
01 Tháng 01 2019
Đến ngày 28 Tháng 2 2019 hoặc khi đạt vốn huy động tối đa
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8.3 SỬ DỤNG QUỸ

Việc sử dụng quỹ sẽ khác nhau tùy thuộc vào số tiền được huy động. Có vốn huy động tối thiểu
và vốn huy động tối đa. Sau đây là cách số tiền thu được sẽ được sử dụng với số lượng khác
nhau.

SỬ DỤNG QUỸ HUY ĐỘNG TỐI THIỂU (1.2 TRIỆU USD)

Có khả năng số tiền sẽ đáp ứng vốn huy động tối thiệu. Việc sử dụng lớn nhất sẽ là phí niêm yết
ở mức 18,6%, nhóm nội dung ở mức 14,5%, tiếp theo là nhóm tiếp thị ở mức 14,3% và nhóm
CNTT là 14,1%. Đội ngũ bán hàng sẽ yêu cầu 10,1%, phí giới thiệu ở mức 6,8% và CPF ở mức
5,5%. Kế toán sẽ sử dụng 2,2%; đội ngũ tư vấn sẽ sử dụng 5,6%, trong khi cho thuê văn phòng sẽ
sử dụng 2,7%. Việc sử dụng tài trợ được thể hiện tốt trong biểu đồ tròn sau đây.
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ĐẠT 7 TRIỆU USD

Nếu đạt ít nhất 7 triệu, việc sử dụng tài trợ sẽ thay đổi như sau. Phí niêm yết ở mức 2,6%,
nhóm nội dung ở mức 11,2%, tiếp theo là nhóm tiếp thị ở mức 17,1% và nhóm CNTT là 12,8%.
Đội ngũ bán hàng sẽ yêu cầu 7,1%, phí giới thiệu ở mức 2,1% và CPF ở mức 12,3%. Kế toán sẽ
sử dụng 5,4%, nhóm tư vấn sẽ sử dụng 11,0% trong khi cho thuê văn phòng sẽ sử dụng 4,7%.
Đội ngũ vận hành sẽ sử dụng 7,8% trong khi nhóm bảo mật sẽ sử dụng 5,9%.
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14 TRIỆU USD

Nếu đạt ít nhất 14 triệu, việc sử dụng tài trợ sẽ thay đổi như sau. Phí niêm yết ở mức 2,8%,
nhóm nội dung ở mức 9,8%, tiếp theo là nhóm tiếp thị ở mức 25,0% và nhóm CNTT là 13,3%.
Đội ngũ bán hàng sẽ yêu cầu 6,3%, phí giới thiệu ở mức 3,1% và CPF ở mức 12,2%. Kế toán
sẽ sử dụng 3,9%, nhóm tư vấn sẽ sử dụng 8,5% trong khi thuê văn phòng sẽ sử dụng 3,4%.
Đội ngũ vận hành sẽ sử dụng 6,5% trong khi nhóm bảo mật sẽ sử dụng 5,2%.
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21 TRIỆU USD

Nếu ít nhất 21 triệu được huy động, việc sử dụng tài trợ sẽ thay đổi như sau. Phí niêm yết ở
mức 3,1%, nhóm nội dung ở mức 11,1%, tiếp theo là nhóm tiếp thị ở mức 26,7% và nhóm
CNTT là 11,9%. Đội ngũ bán hàng sẽ yêu cầu 6.0%, phí giới thiệu ở mức 4.0% và CPF ở mức
12.2%. Kế toán sẽ sử dụng 3,7%, nhóm tư vấn sẽ sử dụng 7,3% trong khi thuê văn phòng sẽ
sử dụng 2,9%. Đội ngũ vận hành sẽ sử dụng 6,3% trong khi nhóm bảo mật sẽ sử dụng 4,9%.
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ĐẠT VỐN HUY ĐỘNG TỐI ĐA

Nếu đạt ít nhất 30,46 triệu, việc sử dụng tài trợ sẽ thay đổi như sau. Phí niêm yết ở mức 3,7%,
nhóm nội dung ở mức 11,0%, theo sau là nhóm tiếp thị ở mức 17,6% và nhóm CNTT là 16,9%.
Đội ngũ bán hàng sẽ yêu cầu 5,3%, phí giới thiệu ở mức 4,0% và CPF ở mức 12,0%. Kế toán sẽ
sử dụng 4,0%, nhóm tư vấn sẽ sử dụng 7,4% trong khi cho thuê văn phòng sẽ sử dụng 2,8%.
Đội ngũ vận hành sẽ sử dụng 6,8% trong khi nhóm bảo mật sẽ sử dụng 4,8%.

36

9.0 LỘ TRÌNH
Nhóm CryptoProfile nhận ra rằng có một vấn đề trong thị trường ICO vào năm 2016 và đến quý
thứ ba, họ bắt đầu xây dựng một cộng đồng sử dụng WhatsApp và tài trợ cho nhóm. Vào quý 4
năm 2016, nhóm đã tuyên bố giáo dục về các chiến thuật mua và bán tiền điện tử và thẻ.
Trong quý 1 và 2 năm 2017, nhóm đã được giáo dục về cách đầu tư vào ICO từ các chuyên gia.
Đến quý 3 và 4 năm 2017, nhóm đã xây dựng một trang web cho người mới bắt đầu. Trong quý
1 năm 2018, nhóm đã phát triển biểu đồ, mô tả tiền xu và mẹo công cụ bắt đầu. Đến quý 2, một
trang web chuyên nghiệp hơn đã được tạo ra với bố cục mới, cổng thanh toán, đăng ký 1tier và
chạy thử thị trường đã được tiến hành.
Do hoạt động rất nhanh, trong quý 3, một danh sách ICO đã được phát triển, chế độ xem di
động mới cho trang web đã được tích hợp và một lần chạy thử để xem VC đã được thực hiện.
Quý 4 năm 2018 liên quan đến phát triển blockchain, tích hợp blockchain với trang web mới,
cập nhật tin tức và doanh số ICO riêng sẽ được thực hiện.
Năm 2019, CryptoProfile sẽ nâng cấp lên điểm phát hiện cao hơn để mua, bán hoặc giữ chiến
lược theo thời gian với sóng elliot (trước đây đã được sử dụng trong thị trường ngoại hối và
chứng khoán trước khi chúng được định giá tài chính phù hợp). Bước đột phá của chúng tôi vào
bằng sáng chế cũng có khả năng. Quý 1 năm 2019 liên quan đến việc ra mắt Pre-sale, ICO, ví và
ra mắt mạng thử nghiệm. Có khả năng Ardrop ICO khác đầu tiên sẽ được thực hiện trong quý 1.
Trong quý 2, lịch và giàn khai thác sẽ là các dự án chính được theo đuổi. Trong quý 3, một Diễn
đàn sẽ được phát triển trong khi quý 4 sẽ liên quan đến việc tuân thủ nhiều luật hiện hành của
các cơ quan quản lý như SEC và MAS.
Quý 1 và 2 hoặc 2020 sẽ chứng kiến sự phát triển của API có tích hợp thị trường và sàn giao dịch
để giúp trao đổi và giao dịch thẻ airdrop dễ dàng hơn. Cuối cùng, quý 3 và 4 năm 2020 sẽ chứng
kiến sự phát triển của một ứng dụng di động cho nền tảng này. Các dự án phát triển tiếp theo
sẽ được truyền đạt tới người dùng thông qua diễn đàn chuyên dụng để đáp ứng mọi thay đổi
trong ngành.
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10.0 Q&A
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Sau đây là một số câu hỏi thường gặp mà mọi người có thể có về CryptoProfile.

i. Các ngày cho mỗi giai đoạn bán thẻ của bạn là gì?

Chúng tôi có một đợt bán Private bắt đầu vào ngày 1 tháng 11 năm 2018 và kéo dài đến hết
tháng 12 năm 2018. Việc bán Pre-Sale của chúng tôi diễn ra từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến
ngày 31 tháng 1 trong khi ICO diễn ra từ ngày 1 tháng 2 năm 2019 đến ngày 28 tháng 2 năm
2019.

ii. Số tiền đầu tư tối thiểu là bao nhiêu?
Trong thời gian Presale, số tiền tối thiểu là 500 USD trong khi bán công khai sẽ có số tiền đầu
tư tối thiểu 100 USD.

iii. Có một giai đoạn khóa cho một nhà đầu tư lớn không?

Có, lý do cho việc khóa là để đảm bảo rằng các kế hoạch không bị trật bánh bởi sự rút tiền
ngẫu hứng của các nhà đầu tư như vậy. Tuy nhiên, điều này không lấy đi lợi nhuận của nền
tảng.

iv. Thẻ sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch nào?

Chúng tôi đang thảo luận với một số sàn giao dịch lớn trên toàn thế giới và chúng tôi sẽ tiết
lộ thông tin về các trang web cụ thể sẽ được liệt kê sau khi ICO kết thúc vào ngày 28 tháng 2
năm 2019

v. CryptoProfile sẽ đốt các thẻ còn lại nếu không đạt vốn huy động tối đa?

Không. Thay vào đó, chúng tôi sẽ giữ lại và phát hành ở tương lai để giúp cung cấp các dịch
vụ trong tương lai.

vi. Khi nào giá trị thẻ sẽ tăng vọt?

Chúng tôi không muốn đầu cơ. Tuy nhiên, chủ sở hữu thẻ sẽ là phần thưởng với airdrop cung
cấp cho họ lợi tức đầu tư xứng đáng.

vii. Tại sao phải huấn luyện cộng đồng thẻ?

Nhu cầu về giáo dục blockchain và tiền điện tử đang tăng lên và chúng tôi ở đây để phục vụ
thị trường này bởi vì chúng tôi tin rằng nó sẽ trả lại và tiềm năng lâu dài của blockchain và
tiền điện tử.
viii. Đối thủ chính của chúng ta là ai?
Trong không gian tiền điện tử, chúng tôi không định vị mình có bất kỳ đối thủ cạnh tranh
nào. Thay vào đó, chúng tôi làm việc với các đối tác trong cộng đồng, những người có thể
cung cấp các dịch vụ tương tự để đảm bảo rằng người dùng có được sự hiểu biết tốt nhất
trước khi đầu tư vào ICO.
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iX. Giá thẻ của bạn sẽ như thế nào?
Giá trị của thẻ của chúng tôi phụ thuộc đáng kể vào quan điểm cộng đồng.
X. Làm thế nào để tôi mua thẻ CP?
Bạn cần bắt đầu với việc thiết lập một tài khoản trong ceito.io để đầu tư.
Xi. Bạn sẽ hoàn lại tiền của chúng tôi nếu không đạt vốn huy động tối thiểu?
Vâng. Chúng tôi sẽ hoàn trả thông qua bất kỳ phương thức thanh toán nào mà chúng tôi đã
nhận được số tiền ban đầu.
Xii. Có bất kỳ liên kết nào để tôi quảng bá ICO của bạn không?
Vâng. Tham khảo chương trình tiền thưởng của chúng tôi trên bitcointalk.com.
Xiii. Làm thế nào để trở thành đại diện chính thức?
Bạn có thể kiểm tra trạng thái quản trị viên của CM chính thức (người quản lý cộng đồng) để
biết trạng thái quản trị viên CryptoProfile.
Xiv. Tại sao không có cố vấn ICO trong Whitepaper của bạn?
Không cần các cố vấn ICO vì cộng đồng của chúng tôi được tạo thành từ nhiều ICO,
blockchains và cố vấn pháp lý.
Xv. Bạn sẽ chuyển sang Mainnet sau khi dự án khởi chạy?
Có, chúng tôi dự định chuyển sang testnet. Đầu tiên, một ví chính quy để mua/bán thẻ CP trực
tiếp mà không cần thông qua sàn giao dịch.
Xvi. Dự án của bạn đã phát triển một chiến lược ngắn hạn và dài hạn nào chưa?
Vâng. Chiến lược dài hạn là mang lại càng nhiều dự án càng tốt.
Xvii. Ai là đại diện của các bạn để tham gia với cộng đồng?
Vâng, đại diện của chúng tôi đã tích cực tham gia với các cộng đồng của chúng tôi.
Xviii. Làm thế nào để bạn bảo toàn chủ sở hữu thẻ liên tục để thẻ của bạn ổn định và
bạn có thể mong đợi sự tăng trưởng nhất quán về giá trị ngay cả sau khi tăng vọt?
Không có gì đảm bảo về giá thẻ và liệu nó có mặt trăng hay không. Tuy nhiên, thẻ không có
tiện ích vì nó sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ tiếp thị ICO trên nền tảng. Do đó, nó sẽ có
sự tăng trưởng ổn định hơn so với các thẻ đầu cơ hoàn toàn.
XiX. Bạn sẽ duy trì giá thẻ của mình như thế nào nếu có nhà đầu tư quyết định bán hết
số lượng thẻ mà họ nắm giữ?
Vì chúng tôi đã có một mô hình kinh doanh hoạt động thành công với cộng đồng tiền điện tử
rộng lớn tạo ra thu nhập, chúng tôi sẽ có thể mua lại các thẻ để duy trì giá trị vì chúng tôi sẽ
tiếp tục nhận được các dự án từ khách hàng của mình.

XX. Có các nhà đầu tư tổ chức nào tham gia vào dự án của bạn ở giai đoạn Pre-ICO và
ICO không?
Chúng tôi đang thảo luận với một số văn phòng của VC và gia đình, và nói chung, họ khá quan
tâm. Chúng tôi đang phân loại tất cả các điều khoản và điều kiện.
XXi. Dự án ICO của bạn có đủ minh bạch so với các dự án ICO khác không?
Có, chúng tôi có một mô hình kinh tế thẻ phức tạp và minh bạch cho các nhà đầu tư của
chúng tôi so với các dự án ICO khác.
XXii. Làm thế nào để thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án ICO của bạn?
Vì chúng tôi có Cộng đồng Tiền điện tử rộng lớn cũng như các sàn giao dịch đối tác, thu hút
các nhà đầu tư không phải là vấn đề. Sau khi các quỹ được huy động, chúng tôi sẽ có thể
tham gia nhiều hơn nữa khi nói đến PR Media và Social Media Marketing và thậm chí xây
dựng một cộng đồng Tiền điện tử còn lớn hơn. Nó cũng sẽ cho phép chúng tôi hỗ trợ các dự
án ICO của chúng tôi và các dự án của khách hàng của chúng tôi tạo ra nhiều airdrop cho
cộng đồng và công ty của chúng tôi.

TƯ VẤN PHÁP LÝ, RỦI RO VÀ TUYÊN BỐ

Bạn phải đọc toàn bộ phần "Tư vấn Pháp lý, Rủi ro và Tuyên bố miễn trừ pháp lý" dưới
đây:
(i) Sử dụng Whitepaper này và bất kỳ và tất cả thông tin có sẵn trên trang web của Infochain
nắm giữ riêng tư giới hạn (một công ty được thành lập theo luật pháp Singapore với số hợp
nhất 201731763K và có văn phòng đăng ký tại CT HUB (Công ty) và CryptoProfile đặt tại
http://cryptoprofile.com (Trang web trực tuyến).
(ii) Tham gia vào đợt bán thẻ của công ty được nêu trong Whitepaper này (Bán Token bán trực
tuyến). Phần cân nhắc, rủi ro và từ chối trách nhiệm pháp lý của nhóm này áp dụng cho
Whitepaper và tất cả thông tin có sẵn trên trang web. Nội dung của phần Tư vấn Pháp lý, Rủi
ro và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý này của Phác thảo nêu ra
http://cryptoprofile.com
(iii) Việc bạn sử dụng Whitepaper và tất cả thông tin có sẵn trên trang web.
(iv) Sự tham gia của bạn vào việc bán thẻ, ngoài các điều khoản và điều kiện khác mà chúng
tôi có thể xuất bản theo thời gian liên quan đến Whitepaper này, trang web và bán thẻ (các
điều khoản như vậy kể từ bây giờ sẽ được gọi là Điều khoản trực tuyến). Thỉnh thoảng, phần
Tư vấn Pháp lý, Rủi ro và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý này có thể được cập nhật và
sẽ được xuất bản như một phần của phiên bản mới nhất của Whitepaper sẽ có trên trang
web. Bạn có nghĩa vụ phải đọc đầy đủ phiên bản Whitepaper gần đây nhất có sẵn trên trang
web trước khi tham gia bán thẻ.
Các thông tin được nêu trong phần "Tư vấn Pháp lý, Rủi ro và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
pháp lý" này có thể không đầy đủ và không ngụ ý bất kỳ yếu tố nào của mối quan hệ hợp
đồng. Trong khi chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng tất cả thông tin: (i)
trong Whitepaper này; và (ii) có sẵn trên trang web (tất cả thông tin trong Whitepaper và tất
cả thông tin có sẵn trên trang web sau đây được gọi là thông tin có sẵn trên máy tính) là
chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, tài liệu như vậy không có cách nào tạo thành lời khuyên
chuyên nghiệp. Các cá nhân có ý định tham gia bán thẻ nên tìm kiếm lời khuyên chuyên
nghiệp độc lập trước khi thực hiện bất kỳ thông tin có sẵn nào.
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TƯ VẤN PHÁP LÝ
Công ty đã sử dụng các nỗ lực hợp lý để tiếp cận việc bán THẺ một cách có trách nhiệm và
hợp lý. Do sự không chắc chắn về mặt pháp lý của các công nghệ sổ cái phi tập trung, các
doanh nghiệp và hoạt động cũng như tiền điện tử và hoạt động liên quan đến tiền điện tử
trong một số khu vực pháp lý, công ty đã dành thời gian và nguồn lực để xem xét phương
thức kinh doanh của mình và nơi mà nó đề xuất hoạt động ngay bây giờ tương lai. Công ty đã
làm việc với (cần phải chèn công ty luật) đối với các vấn đề luật pháp Singapore. Công ty đã
không thực hiện bất kỳ lời khuyên pháp lý nào khác trong bất kỳ khu vực tài phán khác.
Do đó, có thể các thẻ CP của công ty được mô tả trong Whitepaper này và là đối tượng của
việc bán thẻ có thể bao gồm một bảo mật trong phạm vi quyền hạn của bạn hoặc lời đề nghị
bán bởi công ty của các thẻ thẩm quyền của bạn có thể là một hoạt động được quy định hoặc
bị cấm. Công ty không chịu trách nhiệm với bạn trong những trường hợp này hoặc bất kỳ
trường hợp nào khác. Bạn được khuyên nên tư vấn pháp lý độc lập liên quan đến tính hợp
pháp của việc bạn tham gia vào việc bán thẻ và mua thẻ trong phạm vi quyền hạn của bạn.
Các thẻ là các thẻ tiện ích chức năng được thiết kế để chỉ sử dụng trên nền tảng kinh doanh
của công ty còn chưa được phát triển. Các thẻ không phải là chứng khoán. Mặc dù công ty dự
định tiếp cận các nhà cung cấp trao đổi được quy định và không được kiểm soát khác nhau
để niêm yết thẻ, công ty không thể đảm bảo rằng các thẻ sẽ có thể được sử dụng trên bất kỳ
thị trường chính hoặc quy định hoặc không được kiểm soát nào. Trong trường hợp bạn mua
thẻ, giao dịch mua của bạn không thể được hoàn lại hoặc trao đổi.
Công ty không khuyến nghị mua thẻ cho mục đích đầu tư đầu cơ. Thẻ không cho phép bạn
vào bất kỳ vốn chủ sở hữu, quản trị, bỏ phiếu hoặc quyền tương tự trong công ty hoặc bất kỳ
công ty liên kết nào của nó. Thẻ được bán dưới dạng sản phẩm kỹ thuật số, tương tự như
phần mềm đã tải xuống, nhạc số và những thứ tương tự. Công ty không khuyên bạn nên mua
thẻ trừ khi bạn có kinh nghiệm trước với thẻ mã hóa, phần mềm dựa trên blockchain và công
nghệ sổ cái phi tập trung và trừ khi bạn đã tư vấn chuyên môn độc lập.
Công ty có thể chọn cung cấp Thông tin có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong
trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa phiên bản tiếng Anh của thông tin có sẵn và bất kỳ
phiên bản tiếng nước ngoài nào, phiên bản tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế.
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GIỚI HẠN KHU VỰC

Công dân, cư dân (thuế hoặc hình thức khác), chủ thẻ xanh và/hoặc người bị hạn chế thuộc
bất kỳ khu vực pháp lý hạn chế nào đều không được phép tham gia và bị cấm tham gia vào
việc bán thẻ. Thuật ngữ có giới hạn phạm vi quyền hạn có nghĩa là và bao gồm: Trung
(i) Hợp
chủng
Quốc,
Ethiopia,
Iran, Cộng
hòaCộng
Hồi giáo
Iraq,Nhân
Sri Lanka,
Bắc
Triều Tiên,
Cộng(iii)
hòaHàn
Ả RậpQuốc;
Syria, Trinidad
và Tobago,
HoaCanada;
Kỳ, Yemen và
quốc Hoa
Kỳ; (ii)
hòa
dân
Trung
Quốc;
(iv) Việt
Nam; (v)
bất kỳ khu vực tài phán nào khác cấm hoặc yêu cầu giám sát, cấp phép, tuân thủ quy định,
tuân thủ pháp luật và/hoặc phê duyệt trước từ bất kỳ cơ quan hoặc cơ quan quản lý (hoặc
tương tự) nào hoặc từ bất kỳ cơ quan hoặc cơ quan tiền tệ hoặc chứng khoán nào về:
(a)
(b)

Việc sở hữu, phổ biến hoặc truyền đạt thông tin có sẵn.
Việc tham gia bán thẻ và/hoặc mua thẻ và/hoặc đề nghị bán thẻ hoặc bất kỳ hoạt
động hoặc sản phẩm tương tự nào.

Thuật ngữ Những người bị hạn chế có nghĩa là bất kỳ công ty, công ty, đối tác, ủy thác, công
ty, tổ chức, chính phủ, nhà nước hoặc cơ quan nào của nhà nước hoặc bất kỳ cơ quan hoặc
hiệp hội hoặc hiệp hội hợp nhất nào được thành lập và/hoặc tồn tại hợp pháp theo luật của
khu vực tài phán bị hạn chế (bao gồm cả trường hợp của Hoa Kỳ, theo luật liên bang của Hoa
Kỳ hoặc theo luật của bất kỳ tiểu bang nào).
Các thẻ không có ý định cấu thành và sẽ không cấu thành, chứng khoán hoặc chứng khoán
(thuộc bất kỳ tính chất nào) trong bất kỳ khu vực tài phán nào. Whitepaper này không cấu
thành bản cáo bạch hoặc tài liệu cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào và Thông tin có sẵn
không nhằm mục đích cấu thành đề nghị chứng khoán hoặc chào mời đầu tư vào chứng
khoán trong bất kỳ khu vực tài phán nào. Công ty không cung cấp bất kỳ ý kiến hay bất kỳ lời
khuyên nào để mua, bán hoặc giao dịch với các thẻ khác và việc trình bày, xuất bản hoặc liên
lạc của tất cả hoặc bất kỳ phần nào của thông tin có sẵn sẽ không phải là cơ sở của hoặc liên
quan đến bất kỳ hợp đồng hoặc quyết định đầu tư.

KHÔNG CẦN TƯ VẤN

Không được coi là một phần thông tin có sẵn là tư vấn kinh doanh, pháp lý và tài chính hoặc
thuế liên quan đến công ty, thẻ, bán thẻ hoặc bất kỳ vấn đề nào mà tất cả hoặc bất kỳ phần
nào của thông tin có sẵn liên quan. Bạn nên tham khảo ý kiến pháp lý, tài chính, thuế hoặc
các cố vấn chuyên nghiệp khác của bạn về các thông tin có sẵn. Bạn nên lưu ý rằng bạn có
thể phải chịu rủi ro tài chính cho bất kỳ giao dịch mua thẻ nào trong một thời gian không xác
định.

TRÁCH NHIỆM CÓ HẠN

Trong mọi trường hợp, công ty hoặc bất kỳ nhân viên hiện tại hoặc trước đây, cán bộ, giám
đốc, đối tác, ủy thác, đại diện, đại lý, cố vấn, nhà thầu hoặc tình nguyện viên của công ty (từ
nay được gọi là Đại diện của Công ty) phải chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ
hình thức nào đối với bất kỳ người mua thẻ nào về bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào hoặc cho bất
kỳ khoản tiết kiệm bị mất hoặc bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc
hậu quả nào trong mỗi trường hợp phát sinh hoặc liên quan đến:
(i) Bất kỳ thất bại nào của công ty hoặc bất kỳ công ty liên kết nào trong việc cung cấp hoặc
nhận ra tất cả hoặc bất kỳ phần nào của dự án hoặc nền tảng hoặc mạng thành viên hoặc các
tính năng thẻ được mô tả hoặc dự kiến bởi thông tin có sẵn;
(ii) Việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng bất cứ lúc nào các dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc
nền tảng hoặc mạng thành viên hoặc thẻ do công ty cung cấp;
(iii) Vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong số các điều khoản này của công ty hoặc bởi đại diện
của công ty hoặc bởi bạn hoặc bởi bất kỳ bên thứ ba nào;
(iv) Bất kỳ rủi ro bảo mật hoặc vi phạm an ninh hoặc đe dọa bảo mật hoặc tấn công bảo mật
hoặc bất kỳ hành vi trộm cắp hoặc mất dữ liệu nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc
tấn công của hacker, mất mật khẩu, mất khóa riêng tư hoặc bất cứ điều gì tương tự;
(v) Sai lầm hoặc lỗi về mã, văn bản hoặc hình ảnh liên quan đến việc bán thẻ hoặc bất kỳ
thông tin có sẵn nào;
Hoặc
(vi) Mọi thông tin có trong hoặc bỏ qua từ thông tin có sẵn;
(vii) Bất kỳ lời hứa đại diện hoặc bảo hành nào phát sinh (hoặc phát sinh có chủ đích) từ thông
tin có sẵn;
(viii) Sự biến động về giá của các thẻ ở bất kỳ quốc gia nào và/hoặc trên bất kỳ sàn giao dịch
hoặc thị trường nào (quy định, không được kiểm soát, chính, phụ hoặc khác);
(ix) Việc mua, sử dụng, bán, bán lại, mua lại hoặc bằng cách khác của các thẻ;
Thông tin có sẵn (bao gồm trang web và Whitepaper) và thẻ được cung cấp trên một cơ sở
như là cơ sở và không có bất kỳ sự đại diện hay bảo đảm nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý. Bạn
chịu mọi trách nhiệm và rủi ro liên quan đến việc bạn sử dụng thông tin có sẵn và mua bất
kỳ số lượng thẻ nào và việc sử dụng chúng. Nếu luật áp dụng không cho phép áp dụng tất
cả hoặc bất kỳ phần nào trong giới hạn trách nhiệm nêu trên đối với bạn, thì các giới hạn
sẽ chỉ áp dụng cho bạn trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép.
Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, bạn từ bỏ miễn trừ và vô điều
kiện:
(i) Bất kỳ khoản thanh toán hoặc trả nợ nào, tiền bồi thường hoặc bằng cách khác mà bạn có
thể có đối với công ty hoặc bất kỳ đại diện nào của công ty.
(ii) Giải phóng và giải phóng công ty và tất cả các đại diện của công ty khỏi mọi trách nhiệm
pháp lý (bất kể bản chất hay bất kỳ điều gì phát sinh) mà họ có thể phải đối với bạn.
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Nếu vì bất kỳ lý do gì, sau đây bạn đưa ra hoặc bắt đầu bất kỳ hành động hoặc thủ tục pháp
lý nào liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào có ý định được đưa ra và giải phóng theo đoạn này
hoặc các điều khoản này, hoặc cố gắng theo đuổi bất kỳ khiếu nại nào chống lại công ty hoặc
bất kỳ đại diện công ty nào, sau đó bạn cam kết không thể từ bỏ và vô điều kiện để bồi
thường, và tiếp tục bồi thường cho công ty và tất cả các đại diện của công ty hoàn toàn theo
yêu cầu và chống lại:
(a) Tất cả các khoản nợ hoặc tổn thất mà công ty hoặc bất kỳ đại diện công ty nào phải chịu.
(b) Tất cả các chi phí, phí và chi phí hợp lý (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí và chi phí
pháp lý hợp lý) do công ty hoặc bất kỳ đại diện công ty nào phát sinh một cách hợp lý và theo
đuổi yêu cầu hợp lý như vậy của bạn.
Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào của phần Tư vấn Pháp lý, Rủi ro và Khiếu nại
pháp lý của Phần này là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì nó sẽ được
coi là sửa đổi trong phạm vi tối thiểu cần thiết để làm cho nó hợp lệ, hợp pháp và có thể thi
hành được. Nếu không thể sửa đổi như vậy, điều khoản liên quan hoặc điều khoản một phần
sẽ được coi là bị xóa. Bất kỳ sửa đổi để hoặc xóa một điều khoản hoặc điều khoản một phần
trong phần Tư vấn Pháp lý, Rủi ro và Tuyên bố miễn trừ pháp lý của Điều này sẽ không ảnh
hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của phần còn lại của phần Tư vấn Pháp lý, Rủi ro và
Tuyên bố miễn trừ pháp lý này.

KHÔNG ĐẠI DIỆN & BẢO HÀNH

Mặc dù có bất kỳ quy định nào khác về các điều khoản này hoặc bất kỳ tuyên bố nào được
đưa ra rõ ràng hoặc ngụ ý trong thông tin có sẵn, công ty không đưa ra hoặc có ý định thực
hiện, và từ chối, bất kỳ cam kết bảo hành đại diện nào được thực hiện hoặc giao ước dưới bất
kỳ hình thức nào đối với bất kỳ thực thể hoặc cá nhân nào, bao gồm mọi cam kết bảo đảm đại
diện hoặc giao ước liên quan đến sự thật, tính chính xác và đầy đủ của bất kỳ thông tin nào
được nêu trong thông tin có sẵn.

KHÔNG ĐẠI DIỆN & BẢO HÀNH

Bằng cách truy cập và/hoặc chấp nhận sở hữu hoặc liên lạc với tất cả hoặc bất kỳ phần nào
của thông tin có sẵn, bạn đại diện và bảo đảm (và sẽ được coi là đại diện và bảo đảm) cho
công ty vào ngày truy cập đó hoặc vào ngày gần nhất mà bạn giữ quyền sở hữu tất cả hoặc
bất kỳ phần nào của thông tin có sẵn như sau:
(a) Bạn trên 18 (mười tám) tuổi;
(b) Bạn đồng ý và thừa nhận rằng các thẻ không cấu thành cổ phiếu hoặc cổ phần hoặc chứng
khoán hoặc công cụ tài chính hoặc đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào trong bất kỳ khu vực tài
phán nào;
(c) Bạn đồng ý và thừa nhận rằng thông tin có sẵn (bao gồm cả Whitepaper và trang web)
không cấu thành bản cáo bạch hoặc tài liệu cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào và không có ý
định tạo ra một đề nghị chứng khoán trong bất kỳ khu vực pháp lý hoặc chào mời đầu tư vào
chứng khoán và bạn không bị ràng buộc tham gia vào bất kỳ hợp đồng hoặc ràng buộc pháp
lý nào và không có loại tiền điện tử hoặc hình thức thanh toán nào khác được chấp nhận trên
cơ sở thông tin có sẵn;
(d) Bạn đồng ý và thừa nhận rằng không có cơ quan quản lý nào kiểm tra hoặc phê duyệt
thông tin có sẵn, không có hành động nào được hoặc sẽ được thực hiện theo luật pháp, các
yêu cầu pháp lý hoặc quy tắc của bất kỳ khu vực tài phán nào và việc xuất bản, phân phối
hoặc phổ biến một phần thông tin có sẵn cho bạn không ngụ ý rằng việc áp dụng luật pháp,
yêu cầu pháp lý hoặc quy tắc đã được tuân thủ;

(e) Bạn đồng ý và thừa nhận rằng thông tin có sẵn, cam kết và/hoặc hoàn thành việc bán thẻ
hoặc giao dịch thẻ trong tương lai trên bất kỳ sàn giao dịch hoặc thị trường nào (quy định,
không được kiểm soát, chính, phụ hoặc bằng cách khác), sẽ không được bạn hiểu, giải thích
hoặc coi là một chỉ dẫn về công trạng của công ty, thẻ, bán thẻ hoặc thông tin có sẵn; để sở
hữu được áp dụng, bạn đã tuân thủ và tuân thủ tất cả các hạn chế đó bằng chi phí của mình
và không chịu trách nhiệm với công ty;
(g) Bạn đồng ý và thừa nhận rằng trong trường hợp bạn muốn mua bất kỳ thẻ nào

Thẻ không được hiểu, giải thích, phân loại hoặc xử lý như:
(i) Bất kỳ loại tiền tệ hoặc hàng hóa nào;
(ii) Nợ, cổ phiếu hoặc cổ phiếu được phát hành bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (cho dù là
công ty hay cách khác);
(iii) Quyền, quyền chọn hoặc công cụ phái sinh đối với các khoản nợ, cổ phiếu hoặc cổ phiếu
đó;
(iv) Quyền theo hợp đồng chênh lệch hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác nhằm mục đích hoặc
mục đích giả vờ là để đảm bảo lợi nhuận hoặc tránh thua lỗ;
(v) Các đơn vị trong kế hoạch đầu tư tập thể;
(vi) Các đơn vị trong một ủy thác kinh doanh;
(vii) Công cụ phái sinh của các đơn vị trong một ủy thác kinh doanh;
(viii) Bất kỳ bảo mật hoặc loại chứng khoán nào khác; hoặc là
(ix) Bất kỳ loại đầu tư nào (như thuật ngữ đó được xác định bởi các dịch vụ tài chính, đầu tư
và dịch vụ ủy thác) Đạo luật 1989-47 của Singapore (được sửa đổi hoặc ban hành lại theo thời
gian) hoặc như vậy có thể được hiểu tương tự theo điều luật khác của thế giới);
(h) Bạn hoàn toàn biết và hiểu rằng bạn không đủ điều kiện để mua bất kỳ thẻ nào hoặc truy
cập thông tin có sẵn nếu bạn là công dân, quốc gia, cư dân (thuế hoặc cách khác) và/hoặc
chủ thẻ xanh của khu vực tài phán bị hạn chế hoặc nếu bạn là người bị hạn chế;
(i) Bạn có trình độ hiểu biết cơ bản về hoạt động, chức năng, cách sử dụng, lưu trữ, cơ chế
truyền tải và các đặc tính vật chất khác của tiền điện tử, hệ thống phần mềm dựa trên
blockchain, ví tiền điện tử hoặc các cơ chế lưu trữ thẻ liên quan khác, công nghệ blockchain
và công nghệ hợp đồng thông minh;
(j) Bạn hoàn toàn nhận thức và hiểu rằng trong trường hợp bạn muốn mua bất kỳ thẻ nào, có
những rủi ro liên quan đến: (A) công ty và hoạt động kinh doanh và hoạt động của công ty;
(B) các thẻ; (C) bán thẻ; và (D) dựa hoặc hành động trên tất cả hoặc bất kỳ phần nào của
thông tin có sẵn;
(k) Bạn đồng ý và thừa nhận rằng công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất trực tiếp,
gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào khác trong hợp đồng tra tấn hoặc bằng cách
khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất thu nhập hoặc lợi nhuận hoặc mất sử dụng
hoặc dữ liệu hoặc mất danh tiếng hoặc mất bất kỳ cơ hội kinh tế hoặc cơ hội nào khác về bản
chất hoặc bất kỳ phát sinh nào) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ sự chấp nhận hoặc
phụ thuộc vào thông tin có sẵn hoặc bất kỳ phần nào của bạn; và
(l) Tất cả các tuyên bố và bảo đảm trên là đúng, đầy đủ, chính xác và không gây hiểu lầm kể từ
thời điểm bạn truy cập lần cuối và/hoặc sở hữu (tùy trường hợp) thông tin có sẵn.

LƯU Ý VỀ BÁO CÁO TÌM KIẾM
Tất cả các tuyên bố có trong thông tin có sẵn, các tuyên bố được đưa ra trong bất kỳ thông
cáo báo chí nào hoặc ở bất kỳ nơi nào có thể truy cập được bởi các tuyên bố công khai và
bằng miệng có thể được đưa ra bởi công ty hoặc đại diện của công ty (như trường hợp có
thể), đó không phải là tuyên bố lịch sử. Trên thực tế, một số câu trong số này có thể được
xác định bằng các thuật ngữ hướng về phía trước. Nghiêm túc, có thể có mối quan hệ tốt,
có thể. Tuy nhiên, các điều khoản này không phải là phương tiện độc quyền để xác định các
tuyên bố hướng tới tương lai. Tất cả các báo cáo liên quan đến tình hình tài chính, chiến
lược kinh doanh, kế hoạch và triển vọng kinh doanh của công ty và triển vọng tương lai của
ngành mà công ty đang hướng tới là những báo cáo hướng tới tương lai.
Những báo cáo hướng tới tương lai này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các báo cáo về
lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu của công ty, lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu dự
kiến, triển vọng, kế hoạch tương lai, xu hướng ngành dự kiến khác và các vấn đề khác được
thảo luận trong thông tin có sẵn về công ty là những vấn đề không phải là sự thật lịch sử,
mà chỉ là ước tính và dự đoán. Công ty không tuyên bố hay bảo đảm về việc đưa ra bất kỳ
dự đoán hoặc ước tính hoặc kỳ vọng nào trên cơ sở của bất kỳ công thức, bất kỳ mô hình
hoặc dự báo toán học hoặc khoa học nào, hoặc đã đưa ra bất kỳ yêu cầu chính đáng và
đúng đắn hoặc đã thực hiện bất kỳ nghiên cứu hoặc nghiên cứu độc lập nào khác. Những
tuyên bố hướng tới tương lai này bao gồm các rủi ro đã biết và chưa biết, các yếu tố không
chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến kết quả, hiệu suất hoặc thành tích thực tế của
công ty khác biệt so với bất kỳ kết quả, hiệu suất hoặc thành tích nào trong tương lai, được
thể hiện hoặc ngụ ý bởi tương lai đó tìm kiếm tuyên bố.
Những yếu tố này bao gồm, trong số những yếu tố khác:

(a) Những thay đổi về điều kiện kinh tế chính trị xã hội và chứng khoán hoặc thị trường tiền
điện tử và môi trường pháp lý tại các quốc gia mà công ty tiến hành bán thẻ của mình và hoạt
động kinh doanh;
(b) Rủi ro mà công ty có thể không thể hoặc thực hiện hoặc thực hiện các chiến lược kinh
doanh và kế hoạch tương lai của mình;
(c) Thay đổi lãi suất và tỷ giá hối đoái của tiền tệ chính quy và tiền điện tử;
(d) Thay đổi trong chiến lược tăng trưởng dự kiến và tăng trưởng nội bộ dự kiến của công ty;
(e) Thay đổi về tính khả dụng và phí phải trả cho công ty liên quan đến hoạt động kinh doanh
và hoạt động của công ty;
(f) Thay đổi về tính khả dụng và mức lương của nhân viên được công ty yêu cầu để vận hành
hoạt động kinh doanh và hoạt động của công ty;
(g) Thay đổi sở thích khách hàng của công ty;
(h) Thay đổi điều kiện cạnh tranh mà công ty hoạt động và khả năng Công ty cạnh tranh
trong các điều kiện đó;
(i) Thay đổi nhu cầu vốn trong tương lai của công ty và sự sẵn có của tài chính và vốn để tài
trợ cho các nhu cầu đó;
(j) Chiến tranh hoặc hành động khủng bố quốc tế hoặc trong nước;
(k) Xảy ra các sự kiện thảm khốc, thiên tai và hành động của thượng đế ảnh hưởng đến các
doanh nghiệp và/hoặc hoạt động của công ty;
(l) Các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của công ty; và
(m) Bất kỳ rủi ro và sự không chắc chắn nào liên quan đến công ty và hoạt động kinh doanh
và hoạt động của công ty, thẻ, bán thẻ và phụ thuộc vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của
thông tin có sẵn.
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Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai được thực hiện bởi hoặc quy cho các đại diện của
công ty đều có đủ điều kiện rõ ràng bởi các yếu tố đó. Cho rằng rủi ro và sự không chắc chắn
có thể khiến kết quả thực tế trong tương lai, hiệu suất hoặc thành tích của công ty khác biệt
về mặt vật chất so với dự kiến, thể hiện hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố hướng tới tương lai trong
thông tin có sẵn, vì không nên đặt sự phụ thuộc quá mức các câu lệnh.
Những tuyên bố hướng tới tương lai này chỉ được áp dụng kể từ sau ngày xuất bản của
Whitepaper này và ngày mới nhất mà trang web đã được cập nhật. Cả công ty lẫn đại diện
công ty và bất kỳ người nào khác không đại diện, đảm bảo và/hoặc cam kết rằng kết quả, hiệu
suất hoặc thành tích thực tế của công ty sẽ được thảo luận trong các tuyên bố hướng tới
tương lai. Kết quả thực tế, hiệu suất hoặc thành tích của công ty có thể khác biệt về mặt vật
chất so với những dự đoán trong các tuyên bố hướng tới tương lai này.
Không có gì trong thông tin có sẵn là hoặc có thể dựa vào như một lời hứa, đại diện hoặc cam
kết về hiệu suất hoặc chính sách trong tương lai của công ty. Hơn nữa, công ty từ chối mọi
trách nhiệm cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào hoặc thông báo công khai bất
kỳ sửa đổi nào đối với các tuyên bố hướng tới tương lai này để phản ánh các diễn biến, sự
kiện hoặc hoàn cảnh trong tương lai, ngay cả khi có thông tin mới hoặc các sự kiện khác xảy
ra trong tương lai.

4

CÁC YẾU TỐ RỦI RO

Bạn nên xem xét và đánh giá cẩn thận từng yếu tố rủi ro sau đây và tất cả các thông tin khác
có trong các điều khoản này trước khi quyết định tham gia bán thẻ. Theo sự hiểu biết và niềm
tin tốt nhất của công ty, tất cả các yếu tố rủi ro là nguyên liệu cho bạn trong việc đưa ra phán
quyết có căn cứ để tham gia vào việc bán thẻ được nêu ra dưới đây.
Nếu bất kỳ cân nhắc, sự không chắc chắn hoặc rủi ro vật chất nào sau đây phát triển thành sự
kiện thực tế, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và/hoặc kết quả hoạt động của công ty
và việc duy trì và mức độ sử dụng thẻ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng và bất lợi.
Trong các trường hợp như vậy, giá giao dịch của các thẻ (trong trường hợp chúng được niêm
yết trên một sàn giao dịch hoặc thị trường (được quy định, không được kiểm soát, sơ cấp, thứ
cấp hoặc theo cách khác) có thể giảm do bất kỳ sự cân nhắc, không chắc chắn hoặc rủi ro vật
chất nào và có thể mất tất cả hoặc một phần thẻ của bạn hoặc giá trị kinh tế của chúng.

RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN THAM GIA BÁN THẺ

Không có thị trường trước cho thẻ và việc bán thẻ có thể không dẫn đến thị trường hoạt động
hoặc thanh khoản cho thẻ.
Trước khi bán thẻ, không có thị trường công khai cho các thẻ. Trong trường hợp công ty quyết
định tìm kiếm sự chấp thuận về tính sẵn có của các thẻ để giao dịch trên một sàn giao dịch
hoặc tiền điện tử, không có gì đảm bảo rằng sẽ có được sự chấp thuận đó. Hơn nữa, ngay cả
khi một sàn giao dịch tiền điện tử chấp thuận như vậy, không có gì đảm bảo rằng một thị
trường giao dịch hoạt động hoặc thanh khoản cho các thẻ sẽ phát triển, hoặc nếu được phát
triển, sẽ được duy trì sau khi các thẻ có sẵn để giao dịch trên thị trường đó.
Cũng không có gì đảm bảo rằng giá thị trường của các thẻ sẽ không giảm xuống dưới giá mua
ban đầu hoặc phát hành (Giá mua hàng trên mạng). Giá mua có thể không biểu thị giá thị
trường của các thẻ sau khi chúng được cung cấp để giao dịch trên thị trường.
Thẻ không phải là tiền tệ được phát hành bởi bất kỳ ngân hàng trung ương hoặc tổ chức quốc
gia, siêu quốc gia hoặc bán quốc gia nào, cũng không được hỗ trợ bởi bất kỳ tài sản thật hoặc
tín dụng nào khác và cũng không phải là hàng hóa theo nghĩa truyền thống của nó. Công ty
không chịu trách nhiệm, cũng không theo đuổi, lưu thông và giao dịch thẻ trên bất kỳ thị
trường nào. Giao dịch thẻ sẽ chỉ phụ thuộc vào sự đồng thuận về giá trị của nó giữa những
người tham gia thị trường có liên quan. Không ai có nghĩa vụ phải mua bất kỳ thẻ nào từ bất
kỳ chủ sở hữu thẻ nào, kể cả người mua, cũng như không ai đảm bảo tính thanh khoản.
Hoặc, giá thị trường của thẻ ở bất kỳ mức độ nào vào bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, thẻ không
được bán lại cho người mua là công dân, quốc tịch, cư dân (thuế hoặc bằng cách khác) và/
hoặc chủ thẻ xanh của các khu vực pháp lý bị hạn chế hoặc cho người bị hạn chế hoặc cho
người mua trong bất kỳ khu vực pháp lý nào khác, nơi mua thẻ có thể ở vi phạm pháp luật
hiện hành. Theo đó, công ty không thể đảm bảo rằng sẽ có bất kỳ nhu cầu hoặc thị trường
nào về thẻ hoặc giá mua là biểu thị giá thị trường của thẻ sau khi chúng được cung cấp để
giao dịch trên bất kỳ sàn giao dịch hoặc thị trường tiền điện tử nào.
Việc bán hoặc phát hành thẻ trong tương lai có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá thị
trường của thẻ.

Bất kỳ việc bán hoặc phát hành thẻ nào trong tương lai sẽ làm tăng nguồn cung thẻ trên thị
trường và điều này có thể dẫn đến áp lực giảm giá đối với thẻ. Việc bán hoặc phân phối một
số lượng đáng kể thẻ ngoài Bán thẻ (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bán thẻ được thực
hiện sau khi hoàn thành việc bán đám đông ban đầu, phát hành thẻ cho những người không
phải là người mua cho mục đích phát triển cộng đồng, phát triển kinh doanh, nghiên cứu học
thuật, giáo dục và mở rộng thị trường và phát hành thẻ như một phần thưởng cho người
dùng nền tảng kinh doanh của công ty chưa được phát triển hoặc nói cách khác), hoặc nhận
thức rằng việc bán hoặc phát hành thêm có thể xảy ra, có thể ảnh hưởng xấu đến giao dịch
giá của các thẻ.
Việc công khai tiêu cực có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá của các thẻ.
Công khai tiêu cực liên quan đến công ty, công ty chưa được phát triển, thẻ hoặc bất kỳ nhân
viên chủ chốt nào của công ty và/hoặc quy định về công nghệ sổ cái phi tập trung, tiền điện
tử và/hoặc bán thẻ của bất kỳ khu vực nào ảnh hưởng xấu đến nhận thức thị trường hoặc giá
thị trường của các thẻ, cho dù nó có hợp lý hay không.
Công ty có thể không thể trả bất kỳ phần thưởng dự đoán nào trong tương lai.
Không có gì đảm bảo rằng sẽ có sự tham gia đầy đủ vào nền tảng kinh doanh của công ty mà
vẫn chưa được phát triển để bạn sẽ nhận được bất kỳ phần thưởng nào được dự kiến sẽ
được phân phối cho người dùng tích cực của nền tảng kinh doanh của công ty. Hơn nữa,
ngay cả khi có sự tham gia và tương tác đáng kể giữa những người dùng của nền tảng kinh
doanh Công ty chưa được phát triển, không có gì đảm bảo cá nhân bạn sẽ nhận được bất kỳ
phần thưởng nào. Điều này là do khả năng công ty trả bất kỳ phần thưởng nào cho bạn sẽ
phụ thuộc vào kết quả hoạt động trong tương lai và điều kiện kinh doanh và tài chính trong
tương lai của công ty, và không có gì đảm bảo về kết quả hoạt động trong tương lai và hoạt
động kinh doanh và tài chính trong tương lai điều kiện của công ty.
Không có gì đảm bảo cho bất kỳ thành công nào của nền tảng kinh doanh hoặc bán thẻ của
công ty chưa được phát triển như dự kiến bởi các thông tin có sẵn.
Giá trị và nhu cầu của các thẻ phụ thuộc rất lớn vào hiệu suất của nền tảng kinh doanh và
bán thẻ của công ty chưa được phát triển và sự tham gia tích cực liên tục của người dùng và
thành công của các ngành kinh doanh dự tính. Không có gì đảm bảo rằng việc bán thẻ của
công ty sẽ thành công hoặc nền tảng kinh doanh chưa được phát triển sẽ đạt được hoặc tiếp
tục đạt được lực kéo. Mặc dù công ty đã nỗ lực để đưa ra ước tính thực tế, nhưng cũng không
có gì đảm bảo rằng các loại tiền điện tử được nêu trong việc bán thẻ sẽ đủ cho sự phát triển
của nền tảng kinh doanh của công ty. Vì lý do trước hoặc bất kỳ lý do nào khác, việc phát
triển nền tảng kinh doanh của công ty và ra mắt chức năng thẻ dự đoán có thể chưa được
hoàn thành và không có gì đảm bảo rằng nó sẽ được khởi chạy. Do đó, thẻ phân tán có thể
giữ rất ít hoặc không có giá trị hoặc giá trị và điều này sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ giá giao dịch
và/hoặc việc sử dụng thẻ.
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Giá giao dịch của các thẻ có thể dao động sau khi bán thẻ.
Giá của các thẻ mã hóa, nói chung, có xu hướng tương đối biến động và có thể dao động
đáng kể trong khoảng thời gian ngắn. Nhu cầu và giá thị trường tương ứng của các thẻ có
thể dao động đáng kể và nhanh chóng để đáp ứng, trong số các yếu tố sau, một số yếu tố
nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty:
(a) Những cải tiến kỹ thuật mới.
(b) Các nhà phân tích, suy đoán, khuyến nghị, nhận thức hoặc ước tính về giá thị trường thẻ,
hoặc hiệu suất kinh doanh và tài chính của công ty.
(c) Thay đổi về định giá thị trường và giá thẻ của các thực thể có doanh nghiệp tương tự như
của công ty có thể được niêm yết trên cùng các sàn giao dịch hoặc tiền điện tử như thẻ.
(d) Thông báo của công ty về các sự kiện quan trọng, ví dụ, quan hệ đối tác, tài trợ hoặc phát
triển sản phẩm mới.
(e) Biến động giá cả thị trường và khối lượng giao dịch của tiền điện tử trên các sàn giao dịch
hoặc thị trường tiền điện tử.
(f) Bổ sung hoặc khởi hành nhân sự chủ chốt của công ty.
(g) Thành công hay thất bại của công ty Quản lý thương mại trong việc thực hiện các chiến
lược kinh doanh và tăng trưởng.
(h) Thay đổi các điều kiện ảnh hưởng đến blockchain hoặc ngành công nghệ tài chính, điều
kiện kinh tế chung hoặc tâm lý thị trường hoặc các sự kiện hoặc yếu tố khác.
Các khoản tiền được huy động trong việc bán thẻ có nguy cơ bị đánh cắp.
Công ty sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các khoản tiền nhận được từ việc bán thẻ sẽ được giữ an
toàn trong ví ký quỹ, đây là một hợp đồng thông minh đa chữ ký với quyền truy cập bằng các
khóa riêng được giữ bởi các bên có uy tín và đáng tin cậy. Hơn nữa, công ty có thể thực hiện
mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các khoản tiền mà nó nhận được từ việc bán thẻ sẽ được giữ an
toàn thông qua việc thực hiện các biện pháp bảo mật.
Mặc dù có các biện pháp bảo mật như vậy, không có gì đảm bảo rằng sẽ không có hành vi
trộm cắp tiền điện tử do bị hack, tấn công mạng tinh vi, từ chối dịch vụ phân tán hoặc lỗi, lỗ
hổng hoặc khiếm khuyết trên trang web bán thẻ, trong hợp đồng thông minh dựa trên đó sự
sắp xếp ký quỹ và việc bán thẻ dựa trên blockchain Ethereum hoặc bất kỳ blockchain nào
khác, hoặc nếu không. Các sự kiện như vậy có thể bao gồm, ví dụ, sai sót trong lập trình hoặc
mã nguồn dẫn đến việc khai thác hoặc lạm dụng chúng.
Trong một sự kiện như vậy, ngay cả khi việc bán thẻ đã hoàn tất, công ty có thể không nhận
được tiền điện tử được huy động và công ty có thể không thể sử dụng số tiền đó để phát triển
nền tảng kinh doanh của công ty. Trong trường hợp như vậy, sự ra mắt của nền tảng kinh
doanh của công ty có thể tạm thời hoặc bị cấm vĩnh viễn. Như vậy, thẻ cho dù được phân
phối hay nói cách khác có thể giữ ít giá trị hoặc giá trị và điều này sẽ ảnh hưởng đến giá giao
dịch của nó.

RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG THÔNG MINH
Các khóa riêng cho hợp đồng thông minh ký quỹ có thể bị xâm phạm và tiền điện tử có thể không
được giải ngân. Ví ký quỹ được thiết kế để bảo mật. Mỗi người nắm giữ ba (3) khóa riêng trong
hợp đồng ký quỹ sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để bảo vệ các khóa tương ứng của họ. Tuy
nhiên, trong trường hợp không chắc là bất kỳ hai (2) trong số ba (3) chìa khóa của hợp đồng ký
quỹ, vì bất kỳ lý do gì, bị mất, bị phá hủy hoặc bị xâm phạm, các khoản tiền do hợp đồng ký quỹ
có thể không thể có được lấy và giải ngân và có thể vĩnh viễn không thể phục hồi. Trong trường
hợp như vậy, ngay cả khi việc bán thẻ thành công, công ty sẽ không thể nhận được số tiền gây
quỹ và công ty sẽ không thể sử dụng số tiền đó để phát triển nền tảng kinh doanh của công ty.
Do đó, thẻ phân tán có thể giữ ít giá trị hoặc giá trị và điều này sẽ ảnh hưởng đến giá giao dịch
của nó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và các điều khoản và điều kiện
RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY
Nền tảng kinh doanh của công ty còn chưa được phát triển. Bất kỳ sự kiện hoặc hoàn cảnh nào
ảnh hưởng xấu đến công ty hoặc bất kỳ công ty kế thừa hoặc đơn vị hoạt động liên kết nào đều
có thể có tác động bất lợi tương ứng trên nền tảng kinh doanh của công ty chưa được phát triển,
bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, cấu trúc và ra mắt công ty nền tảng kinh
doanh. Các tác động bất lợi như vậy tương ứng sẽ có tác động đến tiện ích, thanh khoản và giá
giao dịch của các thẻ. Công ty có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không quản lý hiệu quả
hoạt động của mình khi hoạt động kinh doanh phát triển và phát triển, điều này sẽ ảnh hưởng
trực tiếp đến khả năng phát triển, duy trì hoặc vận hành nền tảng kinh doanh của công ty và/
hoặc phát triển, cấu trúc và/hoặc cấp phép cho bất kỳ chức năng thẻ.
Các ngành công nghệ tài chính và tiền điện tử mà công ty cạnh tranh đã phát triển trong vài năm
qua và tiếp tục phát triển để đáp ứng những tiến bộ công nghệ mới, thay đổi mô hình kinh
doanh, thay đổi quy định và các yếu tố khác. Do môi trường thay đổi liên tục này, công ty có thể
gặp khó khăn trong việc điều chỉnh các thay đổi và tính bền vững của công ty sẽ phụ thuộc vào
khả năng quản lý hoạt động của công ty, đảm bảo tuyển dụng nhân viên có năng lực và đào tạo
phù hợp cho nhân viên của mình. Khi hoạt động kinh doanh phát triển, công ty cũng phải mở
rộng và điều chỉnh cơ sở hạ tầng hoạt động. Kinh doanh của công ty một phần sẽ dựa vào các hệ
thống phần mềm dựa trên blockchain, ví tiền điện tử hoặc các cơ chế lưu trữ thẻ liên quan khác,
công nghệ blockchain và công nghệ hợp đồng thông minh.
Tất cả các hệ thống, công cụ và bộ kỹ năng này đại diện cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật phức tạp, tốn
kém và thay đổi nhanh chóng. Để chứng minh khả năng tiếp tục quản lý hiệu quả cơ sở hạ tầng
hỗ trợ kỹ thuật cho nền tảng kinh doanh của công ty chưa được phát triển và chức năng tương lai
của thẻ, công ty sẽ cần tiếp tục nâng cấp và cải thiện hệ thống dữ liệu và các hệ thống hoạt động
khác, quy trình, quy trình và kiểm soát. Những nâng cấp và cải tiến này sẽ đòi hỏi sự cống hiến tài
nguyên và có khả năng phức tạp và sẽ ngày càng phụ thuộc vào các dịch vụ máy tính được lưu
trữ từ các bên thứ ba mà công ty không hoặc sẽ không kiểm soát. Nếu công ty không thể điều
chỉnh hệ thống và tổ chức của mình một cách kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm chi phí để phù hợp
với hoàn cảnh thay đổi, hoạt động kinh doanh, điều kiện tài chính và/hoặc kết quả hoạt động của
công ty có thể bị ảnh hưởng xấu.
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Nếu các bên thứ ba mà công ty dựa vào bị vi phạm an ninh hoặc bị gián đoạn ảnh hưởng
đến các dịch vụ mà công ty sử dụng, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin nội bộ có thể
bị tổn hại, do đó có thể gây mất thông tin bí mật hoặc độc quyền và/hoặc thiệt hại kinh tế.
Việc mất tài chính, lao động hoặc các nguồn lực khác và bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào khác
đến hoạt động kinh doanh, điều kiện tài chính và/hoặc hoạt động của công ty sẽ có ảnh
hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển hoặc duy trì nền tảng kinh doanh của công ty và/
hoặc phát triển, cấu trúc và/hoặc cấp phép cho chức năng thẻ dự đoán. Bất kỳ tác động bất
lợi nào ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hoặc công nghệ của công ty cũng có khả năng
ảnh hưởng xấu đến tiện ích, thanh khoản và giá giao dịch của các thẻ.
Công ty có thể gặp lỗi hệ thống, gián đoạn không có kế hoạch trong mạng hoặc dịch vụ, lỗi
phần cứng hoặc phần mềm, vi phạm bảo mật hoặc các nguyên nhân khác có thể ảnh hưởng
xấu đến mạng cơ sở hạ tầng của công ty và/hoặc nền tảng kinh doanh của công ty chưa được
phát triển.
Công ty không thể lường trước được khi nào sẽ xảy ra các vụ hack, tấn công mạng, từ chối
dịch vụ phân tán hoặc lỗi, lỗ hổng hoặc khiếm khuyết trong nền tảng kinh doanh của công ty
chưa được phát triển, trong các hợp đồng thông minh mà công ty hoặc nền tảng kinh doanh
của công ty dựa vào Ethereum hoặc bất kỳ blockchain nào khác. Các sự kiện như vậy có thể
bao gồm, ví dụ, sai sót trong lập trình hoặc mã nguồn dẫn đến việc khai thác hoặc lạm dụng
chúng. Công ty có thể không thể phát hiện ra các vụ hack, tấn công mạng, từ chối phân phối
các lỗ hổng dịch vụ hoặc khiếm khuyết đúng thời gian và có thể không có đủ nguồn lực để
đối phó hiệu quả với nhiều sự cố dịch vụ xảy ra đồng thời hoặc liên tiếp.
Mạng hoặc dịch vụ của công ty, bao gồm nền tảng kinh doanh của công ty chưa được phát
triển và, nếu được cấu trúc, phát triển, cấp phép và ra mắt thành công, chức năng thẻ, có thể
bị phá vỡ bởi nhiều sự kiện, bao gồm thiên tai, sự cố thiết bị, mạng thời gian mất kết nối, và
mất điện giữa những người khác. Ngay cả sự cố ý làm gián đoạn dịch vụ của mình, chẳng
hạn như sự gián đoạn gây ra bởi vi-rút phần mềm hoặc tấn công bởi người dùng trái phép,
một số trong số đó nằm ngoài sự kiểm soát của công ty cũng sẽ cản trở chức năng của công
ty. Không thể đảm bảo rằng các cuộc tấn công mạng, chẳng hạn như từ chối dịch vụ phân
tán, sẽ không được thực hiện trong tương lai hoặc các biện pháp bảo mật của công ty sẽ có
hiệu lực. Công ty có thể dễ bị tấn công vào cơ sở hạ tầng nhằm đánh cắp thông tin về công
nghệ, dữ liệu tài chính hoặc thông tin người dùng hoặc thực hiện các hành động khác có thể
gây tổn hại cho công ty và/hoặc chủ sở hữu thẻ. Bất kỳ sự vi phạm đáng kể nào đối với các
biện pháp bảo mật của công ty hoặc các sự gián đoạn khác dẫn đến sự thỏa hiệp về tính khả
dụng, tính ổn định và bảo mật của nền tảng kinh doanh của công ty chưa được phát triển có
thể ảnh hưởng xấu đến tiện ích, thanh khoản và/hoặc giá giao dịch của các thẻ.

Công ty trong tương lai có thể phụ thuộc một phần vào vị trí và cơ sở trung tâm dữ liệu của
bên thứ ba.
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Mạng lưới cơ sở hạ tầng trong tương lai của công ty có thể được thiết lập toàn bộ hoặc một
phần thông qua các máy chủ sở hữu và/hoặc nhà tại các cơ sở định vị của bên thứ ba và/hoặc
máy chủ thuê tại các cơ sở trung tâm dữ liệu của bên thứ ba. Nếu công ty không thể gia hạn
cơ sở dữ liệu của mình theo các điều khoản hợp lý về mặt thương mại hoặc công ty, công ty
có thể được yêu cầu chuyển máy chủ của mình đến một cơ sở trung tâm dữ liệu mới và có thể
phải chịu chi phí đáng kể và gián đoạn dịch vụ có thể liên quan đến việc di dời. Các cơ sở này
cũng dễ bị tổn thương hoặc gián đoạn, trong số những người khác, thiên tai, đốt phá, tấn
công khủng bố, mất điện và sự cố viễn thông.
Ngoài ra, các nhà cung cấp bên thứ ba của các cơ sở đó có thể bị vi phạm bảo mật do hành
động của bên thứ ba, lỗi nhân viên, sự cố hoặc cách khác và bên thứ ba có thể có quyền truy
cập trái phép vào dữ liệu trong các máy chủ đó. Công ty và các nhà cung cấp của các cơ sở
như vậy có thể không thể lường trước các kỹ thuật này hoặc thực hiện các biện pháp phòng
ngừa đầy đủ.
Thị trường toàn cầu và điều kiện kinh tế có thể có tác động xấu đến hiệu quả hoạt động của
công ty, kết quả hoạt động và/hoặc dòng tiền.
Công ty có thể tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế và thị trường chung trên toàn
cầu. Điều kiện kinh tế đầy thách thức trên toàn thế giới theo thời gian, đã đóng góp, và có thể
tiếp tục đóng góp, làm chậm lại trong ngành công nghệ thông tin nói chung. Sự yếu kém
trong nền kinh tế có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh, hoạt động và điều kiện
tài chính của công ty, bao gồm giảm doanh thu và điều hành dòng tiền, và không có khả năng
thu hút vốn cổ phần trong tương lai và/hoặc tài trợ nợ theo các điều khoản hợp lý về mặt
thương mại. Ngoài ra, trong môi trường kinh tế chu kỳ, công ty có thể gặp phải những tác
động tiêu cực của việc chậm giao dịch và sử dụng nền tảng kinh doanh của công ty chưa được
phát triển và có thể trì hoãn hoặc hủy bỏ việc phát triển, cấu trúc, cấp phép và/hoặc ra mắt
của chức năng thẻ dự đoán.
Các nhà cung cấp mà công ty phụ thuộc vào máy chủ, băng thông, địa điểm và các dịch vụ
khác cũng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các điều kiện kinh tế, đến lượt nó, có thể có tác
động tiêu cực đến hoạt động hoặc chi phí của công ty. Do đó, không thể đảm bảo rằng các
điều kiện kinh tế hiện tại hoặc điều kiện kinh tế xấu đi hoặc suy thoái kinh tế kéo dài hoặc tái
diễn sẽ không có tác động bất lợi đáng kể đến hoạt động kinh doanh, điều kiện tài chính và
kết quả hoạt động của công ty, và do đó, nền tảng kinh doanh của công ty là chưa được phát
triển và/hoặc khả năng phát triển, cấu trúc, giấy phép và/hoặc khởi chạy bất kỳ chức năng thẻ
nào. Bất kỳ trường hợp nào như vậy sau đó sẽ tác động tiêu cực đến tiện ích, thanh khoản và/
hoặc giá giao dịch của các thẻ.
Công ty hoặc thẻ có thể bị ảnh hưởng bởi các quy định mới được triển khai.
Các công nghệ, doanh nghiệp và hoạt động của sổ cái phi tập trung, cũng như các hoạt động
và hoạt động liên quan đến tiền điện tử, thường không được kiểm soát trên toàn thế giới,
nhưng nhiều cơ quan quản lý trên các khu vực tài phán đã thẳng thắn xem xét việc thực hiện
các chế độ pháp lý chi phối các công nghệ sổ cái phi tập trung, doanh nghiệp và các hoạt
động cũng như tiền điện tử và các hoạt động kinh doanh và hoạt động liên quan đến tiền
điện tử.

Công ty hoặc thẻ có thể bị ảnh hưởng bởi các quy định mới được thực hiện liên quan đến
công nghệ, doanh nghiệp và hoạt động sổ cái phi tập trung cũng như các hoạt động và hoạt
động liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả việc phải thực hiện các biện pháp tuân thủ các
quy định đó hoặc phải xử lý các truy vấn thông báo, yêu cầu hoặc hành động thực thi của các
cơ quan quản lý, có thể có chi phí đáng kể và cũng có thể yêu cầu sửa đổi đáng kể cho nền
tảng kinh doanh của công ty vẫn chưa được phát triển và/hoặc chức năng thẻ dự đoán. Điều
này có thể ảnh hưởng đến sự hấp dẫn hoặc tính thực tế hoặc chức năng của nền tảng kinh
doanh của công ty còn chưa được phát triển và/hoặc chức năng thẻ dự kiến cho người dùng
và dẫn đến giảm việc sử dụng và nhu cầu đối với nền tảng kinh doanh của công ty và thẻ.
Hơn nữa, nếu chi phí (tài chính hoặc cách khác) tuân thủ các quy định mới được thực hiện đó
vượt quá một ngưỡng nhất định, việc duy trì nền tảng kinh doanh của công ty chưa được phát
triển và/hoặc phát triển, cấu trúc, cấp phép và/hoặc khởi chạy chức năng thẻ có thể không
còn có thể thương mại hóa. Trong trường hợp này, công ty có thể chọn ngừng cung cấp nền
tảng kinh doanh của công ty mà vẫn chưa được phát triển và/hoặc chức năng thẻ dự đoán và/
hoặc thẻ. Hơn nữa, rất khó để dự đoán làm thế nào hoặc liệu chính phủ hoặc cơ quan quản lý
có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với luật và quy định ảnh hưởng đến công nghệ sổ cái
phi tập trung và các ứng dụng của nó, bao gồm nền tảng kinh doanh của công ty chưa được
phát triển và/hoặc chức năng thẻ dự đoán và/hoặc các thẻ.
Công ty cũng có thể phải ngừng hoạt động tại một khu vực tài phán khiến cho việc hoạt động
trong phạm vi quyền hạn đó trở nên bất hợp pháp hoặc khiến nó không có sẵn về mặt
thương mại hoặc không mong muốn để có được sự chấp thuận theo quy định cần thiết để
hoạt động tại khu vực đó. Trong các trường hợp như các phiên bản trước, tiện ích, thanh
khoản và/hoặc giá giao dịch của các thẻ sẽ bị ảnh hưởng bất lợi và/hoặc thẻ có thể ngừng
giao dịch.
Có thể có những rủi ro không lường trước được phát sinh từ các thẻ.
Thẻ mã hóa như thẻ là một công nghệ tương đối mới và năng động. Ngoài các rủi ro trong
phần thảo luận về các yếu tố rủi ro ở trên, còn có các rủi ro khác liên quan đến việc mua, nắm
giữ và sử dụng thẻ của bạn, bao gồm các rủi ro mà công ty không thể lường trước được.
Những rủi ro như vậy có thể xuất hiện thêm dưới dạng các biến thể hoặc kết hợp của các rủi
ro được thảo luận ở trên.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bằng cách mua thẻ, bạn đồng ý với dữ liệu của mình, (ví dụ: địa chỉ email, tên, địa chỉ và các
chi tiết khác của bạn) được công ty xử lý cho mục đích kinh doanh hoặc cho mục đích xây
dựng, quảng bá và liên lạc (về) nền tảng kinh doanh của công ty vẫn chưa được phát triển và
thẻ. Công ty đồng ý giữ kín địa chỉ email của bạn và dữ liệu cá nhân khác và không chia sẻ nó
với công chúng (ví dụ: bằng cách đưa nó vào bất kỳ danh sách bên ngoài hoặc bán cho bất kỳ
bên thứ ba nào).

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Việc trình bày các thông tin có sẵn chỉ dành cho mục đích thông tin. Bất kỳ ai quan tâm đến
việc mua thẻ và tham gia bán thẻ nên xem xét các rủi ro khác nhau trước khi đưa ra bất kỳ
quyết định nào liên quan đến việc bán thẻ. Thông tin có sẵn không bao gồm bất kỳ lời
khuyên nào của công ty hoặc bởi Đại diện của công ty hoặc bất kỳ đề xuất nào cho bất kỳ
người nhận thông tin có sẵn nào, nhờ vào bất kỳ sự tham gia nào vào việc bán thẻ hay nói
cách khác.
Thông tin có sẵn không nhất thiết phải xác định hoặc yêu cầu xác định tất cả các yếu tố rủi ro
được kết nối với công ty, nền tảng kinh doanh của công ty còn chưa được phát triển, thẻ, bán
thẻ, bất kỳ chức năng thẻ nào trong tương lai hoặc thông tin có sẵn. Tất cả những người
tham gia phải tự đánh giá độc lập, chỉ sau khi thực hiện các cuộc điều tra mà họ cho là cần
thiết, về giá trị của việc tham gia bán thẻ và sau khi thực hiện tư vấn chuyên môn độc lập, họ
sẽ tiến hành.
Bất kỳ người tham gia bán thẻ nào cũng nên kiểm tra và dựa vào đầu tư, đại diện kế toán,
pháp lý và thuế của họ về các vấn đề liên quan đến công ty, nền tảng kinh doanh của công ty
chưa được phát triển, thẻ, bán thẻ, bất kỳ chức năng thẻ trong tương lai và thông tin có sẵn
và để đánh giá riêng các rủi ro tài chính, hậu quả và sự phù hợp của việc mua thẻ hoặc nếu
có bất kỳ nghi ngờ nào về các sự kiện được nêu trong thông tin có sẵn.
Việc mua thẻ bao gồm rủi ro đáng kể và có thể liên quan đến rủi ro đặc biệt có thể dẫn đến
mất tất cả hoặc một phần đáng kể tiền hoặc giá trị tiền tệ được sử dụng để mua thẻ. Những
người tham gia bán thẻ được khuyến khích hiểu hoàn toàn, nhận thức và chấp nhận các đặc
điểm của công ty, nền tảng kinh doanh của công ty chưa được phát triển, thẻ, bán thẻ, bất kỳ
chức năng thẻ nào trong tương lai và thông tin có sẵn.
Nếu bạn chưa sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hoặc tất cả các điều khoản này hoặc các rủi ro
được nêu trong các điều khoản này thì "BẠN ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA VÀO BÁN HÀNG".
Không có sự bảo đảm hoặc đảm bảo nào được đưa ra bởi công ty hoặc bởi các đại diện của
công ty rằng các đề xuất, mục tiêu và/hoặc kết quả của công ty quy định trong thông tin có
sẵn sẽ đạt được toàn bộ hoặc một phần. Bạn nên xem xét liệu việc tham gia bán thẻ có phù
hợp với bạn liên quan đến hoàn cảnh cá nhân và tài chính cũng như nguồn tài chính của bạn
hay không.

GIỚI HẠN VỀ PHÂN PHỐI VÀ PHÂN BIỆT THÔNG TIN CÓ SẴN

Việc phân phối hoặc phổ biến bất kỳ hoặc bất kỳ phần nào của thông tin có sẵn có thể bị cấm
hoặc hạn chế bởi luật pháp, các yêu cầu pháp lý và quy tắc của các khu vực pháp lý nhất định.
Trong trường hợp áp dụng bất kỳ hạn chế nào như vậy, bạn có trách nhiệm thông báo cho
mình về vấn đề tương tự và tuân thủ mọi hạn chế đó áp dụng cho việc sở hữu và/hoặc phổ
biến tất cả hoặc bất kỳ phần nào của thông tin có sẵn bằng chi phí của bạn và công ty không
có trách nhiệm.
Những người mà một bản sao của tất cả hoặc bất kỳ phần nào của thông tin có sẵn đã được
phân phối hoặc phổ biến, cung cấp quyền truy cập hoặc người nào có tất cả hoặc bất kỳ phần
nào của thông tin có sẵn sẽ không lưu hành cho bất kỳ người nào khác, sao chép hoặc nói
cách khác phân phối bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này cho bất kỳ mục đích nào cũng như
không cho phép hoặc gây ra điều tương tự xảy ra.

KHÔNG CUNG CẤP CHỨNG KHOÁN HOẶC ĐĂNG KÝ

Whitepaper này không phải là một bản cáo bạch hoặc tài liệu cung cấp dưới bất kỳ hình thức
nào và không có ý định cấu thành một đề nghị chứng khoán hoặc chào mời đầu tư vào chứng
khoán trong bất kỳ khu vực tài phán nào. Không ai bị ràng buộc tham gia vào bất kỳ hợp đồng
hoặc ràng buộc pháp lý nào, và không có loại tiền điện tử hoặc hình thức thanh toán nào
khác được chấp nhận trên cơ sở tất cả hoặc bất kỳ phần nào của thông tin có sẵn. Bất kỳ thỏa
thuận nào liên quan đến việc bán và mua thẻ sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều
kiện của thỏa thuận đó và không có tài liệu nào khác. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn
nào giữa các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận đó và thông tin có sẵn, các điều khoản
và điều kiện đó sẽ được áp dụng.
Bạn không đủ điều kiện để mua bất kỳ thẻ nào trong việc bán thẻ nếu bạn là công dân, cư
dân (thuế hoặc bằng cách khác) hoặc chủ thẻ xanh của khu vực tài phán bị hạn chế hoặc bạn
là người bị hạn chế. Nếu không có cơ quan quản lý đã kiểm tra hoặc phê duyệt bất kỳ thông
tin có sẵn. Không có hành động như vậy đã hoặc sẽ được thực hiện theo luật pháp, các yêu
cầu pháp lý hoặc quy tắc của bất kỳ khu vực tài phán. Việc công bố, phân phối hoặc phổ biến
các thông tin có sẵn không ngụ ý rằng các luật, yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành đã
được tuân thủ.
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CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

BẠN ĐANG ĐỌC TỪNG QUYỀN CỦA BẠN BẰNG CÁCH ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU
KIỆN NÀY VÀ THAM GIA VÀO VIỆC BÁN HÀNG CRYPTOPROFILE BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG CÓ TÀI
KHOẢN, YÊU CẦU, HÀNH ĐỘNG, HOẶC XÁC NHẬN LẠI THÔNG TIN HOẶC TÌM HIỂU CÔNG TY
CP.
NẾU BẠN KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TRONG WHITEPAPER NÀY HOẶC BẠN
CHƯA SẴN SÀNG ĐỂ MẤT TẤT CẢ CÁC KHOẢN TIỀN MÀ BẠN ĐÃ BỎ RA ĐỂ MUA THẺ CP,
CHÚNG TÔI KHUYÊN BẠN KHÔNG NÊN MUA BẤT KỲ THẺ CP NÀO.
CHÚNG TÔI KHUYÊN BẠN NÊN THAM KHẢO Ý KIẾN PHÁP LÝ, TÀI CHÍNH, THUẾ VÀ CÁC CỐ
VẤN CHUYÊN MÔN HOẶC CHUYÊN GIA KHÁC ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN THÊM TRƯỚC KHI
THAM GIA VÀO VIỆC BÁN THẺ TIỀN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC NÊU TRONG WHITEPAPER NÀY. BẠN
ĐƯỢC KHUYÊN NÊN TƯ VẤN PHÁP LÝ ĐỘC LẬP LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH HỢP PHÁP CỦA VIỆC
BẠN THAM GIA BÁN THẺ TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN CỦA MÌNH. BẠN NÊN LƯU Ý RẰNG
TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN THẺ, BẠN PHẢI THỪA NHẬN VÀ CHẤP NHẬN
NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA QUY TRÌNH ĐỂ THAM GIA VÀO VIỆC PTE LTD NẮM GIỮ THÔNG TIN,
BẠN CHO BIẾT RẰNG BẠN ĐÃ THỰC SỰ TƯ VẤN PHÁP LÝ ĐỘC LẬP.
THẺ CP KHÔNG PHẢI LÀ CỔ PHIẾU HOẶC CHỨNG KHOÁN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. HỌ
KHÔNG CHO PHÉP BẠN SỞ HỮU BẤT KỲ QUYỀN SỞ HỮU HOẶC LỢI ÍCH NÀO KHÁC ĐỐI VỚI
TIỀN ĐIỆN TỬ. CHÚNG CHỈ LÀ MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐỂ BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN VÀ NHẬN
THANH TOÁN TRÊN NỀN TẢNG CHƯA ĐƯỢC PHÁT TRIỂN. KHÔNG CÓ GÌ ĐẢM BẢO RẰNG
NỀN TẢNG SẼ THỰC SỰ ĐƯỢC PHÁT TRIỂN.
VUI LÒNG ĐỌC TOÀN BỘ CÁC CÂN NHẮC VỀ PHÁP LÝ, RỦI RO VÀ PHẦN TỪ CHỐI TRÁCH
NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG PHẦN XXX.

