EGGSBOOK POP GAME
CÁC GIAI ĐOẠN
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

I. GIAI ĐOẠN 1
CÔNG BỐ THÔNG TIN DỰ ÁN EGGSBOOK GAME
THỜI GIAN: 5/9/2020 – 19/9/2020

HOẠT ĐỘNG
§ Chính thức công bố thông tin về EggsBook Game
§ Chính thức tuyển dụng Agency và Mob

I. GIAI ĐOẠN 1
CÔNG BỐ THÔNG TIN DỰ ÁN EGGSBOOK GAME
§

Truyền thông quốc tế.

§

Truyền thông trên các sàn giao dịch.

§

KẾ HOẠCH
TRUYỀN THÔNG

Chương trình Bounty.

§
§
§
§
§

Sự kiện zoom đa quốc gia.
Sự kiện zoom trong nước.

Sự kiện dành cho Agency trong nước.

Truyền thông KOLs trong nước

Truyền thông KOLs đa quốc gia.

II. GIAI ĐOẠN 2: PRESALE
THỜI GIAN

20/09/2020 - 15/10/2020

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
MỤC TIÊU

Đội ngũ phát triển và những khách hàng đầu tiên

§ Các Agency và Mob có thể giúp người chơi KYC và mua trứng để được ưu
tiên khi trứng được kích hoạt.
§ Các Leader có thể sở hữu EBP Token đầu tiên khi hướng dẫn người chơi
kích hoạt trứng.
§ Kích hoạt được thị trường và giúp người chơi sở hữu những quả trứng đầu
tiên.
§ Thống kê lượng người chơi thực.
§ Tính được doanh số phát triển của các Agency.
§ Dự đoán tiềm năng phát triển của dự án trong giai đoạn 1.

Lưu ý: Việc sở hữu trứng rất quan trọng vì nếu active trứng sau tuyến dưới
của mình thì bạn sẽ bị mất hoa hồng khi tuyến dưới kích trứng.

II. GIAI ĐOẠN 2: PRESALE
CÁCH TIẾN HÀNH
Dựa vào lượng KYC và
thành viên đăng ký sẽ bắt
đầu mở bán 10.000

Trứng sẽ được active theo
thứ tự từ ngày 16/10.

Dự kiến giá niêm yết
EBP Token trên Yobit
sẽ từ 1-1,2 USD.

trứng đầu tiên.

Từ ngày 20/09, thành viên
có thể nạp tiền bằng ETH
và USDT để đăng ký mua

Hoa hồng link ref khi hướng
dẫn người mua trứng sẽ
được trả bằng EBP Token

trứng.

với giá cố định là 0,8 USD.

III. GIAI ĐOẠN 3
CÔNG BỐ PHIÊN BẢN BETA EGGSBOOK GAME
THỜI GIAN

16/10/2020

CÔNG BỐ ACTIVE TRỨNG THEO HÀNG ĐỢI
§ Mỗi ngày active 1.000 trứng theo thứ tự liên tục 10 ngày ( Tổng cộng 10.000 trứng)
§ Trong thời gian trứng được active, các thành viên vẫn có thể đăng ký và mua trứng.
§ Hoặc bạn có thể mua trứng lại từ các thành viên khác để bắt đầu cuộc chơi sớm hơn.

IV. GIAI ĐOẠN 4: NIÊM YẾT EBP TOKEN
THỜI GIAN

20/10/2020

SÀN GIAO DỊCH

YOBIT & COINSBIT

§ GIÁ: Giá niêm yết dự kiến là 1 USD – 1,2 USD.
§ EBP Token sẽ chính thức được giao dịch trên sàn giao dịch quốc tế.
§ Người dùng có thể mua EBP Token để tham gia vào hệ thống game POP.

V. GIAI ĐOẠN V
RA MẮT HỆ SINH THÁI BETNOW123
THỜI GIAN

05/11/2020

§ Betnow123 là hệ thống live casino, hệ thống cá cược bóng đá và hệ thống game BO.
§ Người chơi có thể sử dụng đồng EBP Token để tham gia vào Betnow123.

Thank you!

