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1. Game Trên Blockchain - Xu Hướng Của
Ngành Công Nghiệp Game
Các vấn đề của ngành Công nghiệp Game:
Các công ty phát hành Game vẫn đang duy trì mô hình phát
hành Game truyền thống, còn nhiều nhược điểm như:

I

• Không có chế độ bảo hiểm vật phẩm quý trong game
cho người chơi.
• Thiếu khu vực giao dịch, thanh khoản và trao đổi vật
phẩm hàng hóa trong game.
• Chưa tạo được sư công bằng, minh bạch giữa người
chơi và bên phát hành game.
• Dữ liệu của game thủ bao gồm thông tin tài khoản, lịch sử
hoạt động và tài sản trong trò chơi (vật phẩm và tiền
vàng) đều bị kiểm soát bởi công ty Game.
• Cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên một máy chủ tập trung
nên có nhiều hạn chế và lỗ hổng.

1. Game Trên Blockchain - Xu Hướng Của
Ngành Công Nghiệp Game
Game trên Blockchain - Xu hướng của ngành công nghiệp Game:

§ Cho phép người chơi có quyền sở hữu vĩnh viễn và tự do mua bán tài sản của mình trong
game. Các tài sản được gắn với token duy nhất và được duy trì trong mạng lưới phân tán Decentralize.
§ Xây dựng game trên nền tảng phi tập trung – dApp, cung cấp khả năng chống kiểm duyệt và
giảm thiểu khả năng can thiệp bởi nhà phát hành ban đầu.
§ Nền tảng dApp tiếp nhận đóng góp từ nhiều nhà phát hành, giúp & chinh phục, tạo nên 1 thế
giới game không giới hạn về không gian và thời gian. Trả lại đúng định nghĩa cho game là khám
phá và chinh phục.
§ Thanh toán dễ dàng bởi sử dụng tiền điện tử - crypto & smart contract làm giảm các chi phí
trung gian và tăng tốc độ xử lý giao dịch.

2. Proof Of Play (POP) Hướng Đi Mới Của Blockchain
Những hệ thống dịch vụ sử dụng Blockchain đã và đang thay đổi tình
hình trong nhiều lĩnh vực trên thế giới. Nó được xem là cuộc cách mạng
trong thế giới internet.

Blockchain 1.0: Tiền tệ (Bitcoin)
Blockchain 2.0: Smart Contract (ETH)
Blockchain 3.0: Ứng dụng phân quyền – Sự ra đời của DApps

2. Proof Of Play (POP) Hướng Đi Mới Của Blockchain
Các công nghệ Blockchain đã dần trở thành một phần của cuộc sống.
Những người đã tham gia vào mạng lưới Blockchain và sở hữu Crypto
đã không còn quá xa lạ với các thuật toán khai thác Crypto.

§ Proof of Work (POW) - Bằng chứng công việc.
§ Proof of Stake (POS) - Bằng chứng cổ phần.
§ Proof of Contribute (POC) - Bằng chứng cống hiến.
Với mỗi thuật toán trên, đòi hỏi người tham gia phải hiểu và cần có các
đặc tính khác nhau mới có thể tạo ra lợi nhuận hay giá trị cho mình.
§ Với POW cần phải hiểu về phần cứng và cách thức khai thác loại
coin mà họ mong muốn.

POP
Với những điều trên không phải ai cũng có thể
làm được và đạt được giá trị như mong muốn.

§ Với POS bạn phải có cơ hội sở hữu được lượng coin ban đầu sau đó
phải có thời gian để coin có thể phân tách.
§ Với POC thì bạn cần phải tiềm kiếm các đồng đội cùng tâm quyết và
cống hiến theo yêu cầu để có thể tạo ra coin.

2. Proof Of Play (POP) Hướng Đi Mới Của Blockchain
Sư Phát Triển Nền Công Nghiệp Game
§

Ước tính 2020 có khoản 2 tỷ Game thủ
trên toàn cầu.

§

Nền công nghiệp tăng trưởng mạnh, thu
hút hàng tỷ người tham gia.

§

Đã trở thành một phần không thể thiếu
trong cuộc sống.

§

Là nền tảng giải trí và cũng là nền tảng
đem lại thu nhập khủng cho nhiều cá
nhân, tổ chức.

2. Proof Of Play (POP) Hướng Đi Mới Của Blockchain
Thế giới game đang phát triển trên nền tảng phi tập trung, số lượng người người tham gia ngày càng gia
tăng, nhu cầu giải trí và tạo ra thu nhập ngày càng nhiều.
Proof of playing (POP) – Bằng chứng chơi game: Là thuật toán cho phép người chơi tham gia cụ thể một
trò chơi bất kì được phép tạo ra và xác nhận khối mới. Bằng cách này, trong thời gian mà người dùng để
chơi game cũng là lúc họ chia sẻ tài nguyên xử lý trên thiết bị của họ.

•

Thuật toán sẽ tính toán và ghi lại tất cả hoạt động của họ và cho phép chúng tạo ra
các khối mới thông qua việc chơi game.

•

Giống như POC, việc cống hiến ở đây chỉ đơn giản là chơi game và chia sẻ việc
chơi game của mình.

•

Với các game đơn giản chỉ ở độ tuổi 12+, người chơi có thể phát triển nhân vật của
mình và tạo ra giá trị trong tương lai.

•

Nền tảng POP ra đời tạo cơ hội gia tăng thu nhập part time cho các user 12+.

2. Proof Of Play (POP) Hướng Đi Mới Của Blockchain

Game được thiết kế cho POP có những yếu tố:

01

Tính giáo dục.

02

Tính chia sẻ và
cộng đồng hoá.

03

Tính quản lý tài chính
từ thấp đến cao.

04

Tính gần gũi và
dễ tiếp cận.

3. DAPPS TECHNOLOGIES LTD Tiên Phong Trong Ứng Dụng POP và Social Game
Được thành lập với mong muốn người dùng sẽ
được trải nghiệm các ứng dụng phi tập trung và các
công nghệ khác với DAPPS TECHNOLOGIES LTD,
cách tốt nhất để sử dụng Blockchain.

Về DAPPS TECHNOLOGIES LTD
Công ty DAPPS TECHNOLOGIES LTD, được thành lập tại Anh
§

Trụ sở tại: 15 Wren Court New Road, Langley, Slough,
England, SL3 8JL

GIẤY PHÉP

3. DAPPS TECHNOLOGIES LTD Tiên Phong Trong Ứng Dụng POP và Social Game
Nhiệm vụ
Hoạt động kinh doanh mang lại trải nghiệm
giải trí và các trò chơi trên nền tảng
Blockchain.
DAPPS TECHNOLOGIES LTD sử dụng
sức mạnh của trò chơi để cung cấp trải
nghiệm chân thật như thế giới bạn đang
sống dựa trên Blockchain.
Dapps Technologies ltd,.

3. DAPPS TECHNOLOGIES LTD Tiên Phong Trong Ứng Dụng POP và Social Game
A. CƠ HỘI DAPPS TECHNOLOGIES LTD MANG LẠI
§

12 - 18 là lứa tuổi lý tưởng để hình thành tính cách xã hội, trang bị khả năng quản

lý tài chính, tạo ra thu nhập ngay trong lúc giải trí.
§

Các User có thể trở thành Gamer hoặc MOB ( đăng ký trực tiếp trên trang web để

được nhận nhiệm vụ từ đội ngũ phát triển).

B. NỀN TẢNG GIẢI TRÍ TẠO RA THU NHẬP
§ Game thủ chuyên nghiệp có thể kiếm thu nhập từ $1.000 - $5.000/ tháng.
§ Trở thành Agency Phát Triển các Game trên nền tảng POP. Với thu nhập
từ $5.000 đến $10.000 mỗi tháng.
§ Agency đạt thành tích xuất sắc có thể tạo được thu nhập lên đến
$100.000.

4. Hiểu Về EBP Token Cách Thức Phát Hành Độc Đáo
Kế hoạch phát hành Eggsbook POP token ( EBP).
Biểu đồ phân bổ
8.3%
16.6%
58.2%

16.6%

Tên: Eggsbook POP Token
Ticket: EBP
Tổng cung: 60 triệu

Tổng phát hành lần đầu: 5 Triệu token.
Đội ngũ DEV và công ty phát triển: 10 Triệu token.

Lưu ý:
§ EBP dự kiến phát hành tại sàn Yobit mà không qua giai đoạn ICO hay pre sale.
§ Sau giai đoạn Private Invest sẽ đi thẳng vào phát hành.

Đối ứng thị trường và các chương trình marketing: 10 Triệu token.
Trữ lượng còn lại sẽ dược trả theo hình thức POP : 35 Triệu token

Giá khởi điểm: $0,5

4. Hiểu Về EBP Token Cách Thức Phát Hành Độc Đáo
EBP Agency

Hệ Thống Vận Hành Của POP:

EBP Holder
EBP Player
EBP trader
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§

Bạn phải nạp EBP Token vào game để nhận được EUSD.

§

Bạn có thể dung EUSD mua bán vật phẩm, các sản phẩm trong game hoặc đổi ra EBP để rút ra ngoài.

§

Bạn có thể tham gia các hệ sinh thái khác, tạo nhiều EUSD hơn và mua các sản phẩm thực tế tại các liên kết TMĐT.

§

Nhiệm vụ người chơi: tạo ra càng nhiều EUSD để tăng lợi nhuận và tìm cách sở hữu EBP Token để tăng lợi nhuận kép.

4. Hiểu Về EBP Token
Cách Thức Phát Hành Độc Đáo
Quy Trình Vận Hành của POP:

§ Quy trình này của POP khiến EBP Token bị đốt liên tục để tạo ra
EUSD làm nhiệm vụ.
§ Các cộng đồng tham gia:
1. EBP Agency: cần EBP Token để phát triển các Active User và MOB
bên dưới.
2. EBP Holder: Trữ EBP Token vì biết giái trị sẽ tăng trong tương lai, vì
mô hình ưu việt này.
3. EBP Player: cần EBP Token để chơi game và hưởng các chương
trình khuyến mãi hấp dẫn.
4. EBP Trader: giao dịch EBP Token để không thể bỏ qua cơ hội một
token có nền tảng tốt.
5. EBP POP: Cần EBP Token cho những nhiệm vụ trong game nhằm
tạo ra các EBP Token khác
§ Không giới hạn độ tuổi người tham gia.

Quy trình vận hành của giao thức POP này thúc đẩy CẦU và liên tục giảm CUNG một cách tự động.

5. Tiềm Năng EBP Token Và Cách Mạng
Trong Nền Công Nghiệp Game
EBP Token không dừng lại ở 1 game.
§ EBP Token cho phép các đội ngũ dev sử dụng EBP Token như
công cụ thanh toán trong các game của mình .
§ EBP Token cho phép cộng đông game có thể cùng phát triển
game với EBP Token và nhận thưởng từ việc cùng phát triển đó.

EBP

Hệ sinh thái dự kiến phát hành trực triếp từ công ty phát
hành EBP Token (chưa tính công ty liên kết và cộng đồng):
1. EggsBook: Game Cộng Đồng
2. 123BetNow: Game Cá Cược Trực Tuyến
3. Stone War: Game Đối Kháng Di Động

123betnow

Stone war

5. Tiềm Năng EBP Token Và Cách Mạng
Trong Nền Công Nghiệp Game
Tiềm năng tăng trưởng của EBP Token
EBP Token là đồng tiền được sử dụng trong nền tảng game và được dùng giao
dịch trong các hệ sinh thái game khi được chính thức ra mắt ở quý 1-2021.
Ngay trong quý 3 – 2020 , đồng tiền EBP Token sẽ chính thức được niêm yết
trên sàn giao dịch Yobit, để tất cả các cộng đồng quan tâm có thể sở hữu EBP
Token. Đây là sự khác biệt mà chưa có đồng tiền nào có thể làm được khi ra
mắt đầu tiên đến người dùng.
EBP Token sẽ được đốt ngay khi bạn kích hoạt trứng, mua vật
phẩm, điểm này sẽ làm cho sự khan hiếm EBP Token ngày
càng lớn, dẫn đến nhu cầu tăng trưởng cao.
Trong các quý 2021, EBP Token sẽ được liên kết thanh
toán tiêu dùng trực tiếp với các sàn thương mại điện tử, điều
này có thể làm giá EBP Token sẽ tăng gấp 10 lần giá khởi
điểm.

6. Lộ Trình Phát Triển

2020
QUÝ 1
Tập hợp các chuyên gia
đầu ngành, nghiên cứu
và ứng dụng thuật toán
POP.

QUÝ 4

QUÝ 2

Khởi tạo đồng tiền sử dụng công

Nghiên cứu mô hình game

nghệ POP, niêm yết lên sàn giao dịch

EggsBook cùng với thuật

Yobit và bắt đầu cho phép người

toán POP, bắt đầu vận

dùng tham gia trải nghiệm cùng

hành những hạng mục đầu

Eggsbook POP Game, làm việc với

tiên của dự án.

các agency phát hành quốc tế.

QUÝ 3
Hoàn thiện giai đoạn khởi
tạo game cùng các chức
năng cơ bản trong game.

6. Lộ Trình Phát Triển

QUÝ 4

QUÝ 2
§

§

EBP Token được kết nối vơi các
cổng thanh toán mua bán tại nhiều

Ra mắt hệ sinh thái thứ 2,
mang tên Stone War , là một
game dạng đối kháng được xây
dựng trên nền tảng Blockchain.
Đồng tiền EBP Token được
niêm yết trên Coinmarketcap và
trở thành đồng tiền được sử
dụng rộng rãi trong các hệ sinh
thái với giá trị gia tăng gấp nhiều
lần.

quốc gia trong khu vực châu Á, cho
phép người tham gia được dùng
chính đồng tiền của quốc gia đó để
mua hoặc quy đổi EBP Token sang
đồng tiền của quốc gia sở tại.

2021
QUÝ 1
§
§
§

§
§

Chiến lược big data toàn cầu, thu hút người
chơi bằng các chương trình marketing.
Cho phép chơi demo ở một vài quốc gia.
Ra mắt hệ sinh thái đầu tiên mang tên
123betnow, một thể loại game cá cược trực
tuyến, cho phép người tham gia có thể dùng
chính đồng EBP Token để chơi.
Niêm yết lên sàn giao dịch quốc tế thứ 2 và phát
triển cộng đồng trader tại đa quốc gia.
Đồng tiền EBP Token với giá trị ngày càng gia
tăng sẽ là đồng tiền được nhiều cộng đồng
sở hữu nhất.

QUÝ 3
Kết hợp hệ sinh thái tiêu dùng,
người dùng có thể dùng chính
đồng tiền mình đang sở hữu là
EBP Token và tham gia mua
sắm trực tuyến với các sản
phẩm được liên kết trực tiếp từ
Amazon, eBay, Alibaba, Lazada
global, …

Thank you

