EGGSBOOK POP GAME
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1. Bí Mật Nền Công Nghiệp Game

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN GAME
§ Với sự phát triển của công nghệ thông tin, Game đã trở thành hình
thức giải trí rất phổ biến trên thế giới với sức lôi cuốn đặc biệt.
§ 1952 lần đầu tiên xuất hiện trò chơi OXO, hay còn gọi là Game ca-rô
§ Đầu thập kỷ 80, những Game đầu tiên dành cho thiết bị PC xuất
hiện, trở thành xu hướng và lan rộng các châu lục.
§ 1990 đánh dấu bước phát triển tiếp theo khi đồ hoạ 3 chiều xuất hiện
và được phát triển trên các thiết bị chơi Game cầm tay.

1. Bí Mật Nền Công Nghiệp Game
LỢI NHUẬN TỪ NGÀNH CÔNG NGHIỆP GAME
v Là một trong những ngành mũi nhọn
của thế giới, có mức độ phát triển và
tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu.
v Doanh thu năm 2020 đạt 159,3 tỉ
USD, tăng 9,3% so với năm 2019
§ Riêng khu vực châu Á đặt 78,48 tỉ
USD, tăng 9,9% so với năm 2019.
§ Khu vực Bắc Mỹ đứng thứ 2 về doanh
thu 40 tỷ USD.

1. Bí Mật Nền Công Nghiệp Game
Xu Hướng Của Thế Giới
§ Ước tính 2020 có khoảng 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.

1. Bí Mật Nền Công Nghiệp Game

Trường Đại Học Đào Tạo Gamer
Chung- Ang

Hàn Quốc

Top Thu Nhập Gamer (Nguồn Forbes)
Ninja (Tyler Blevins)

17 triệu USD/năm

Robert Morris University

Hoa Kỳ

PewDiePie (Felix Kjellberg)

15 triệu USD/năm

Harrisburg University

Hoa Kỳ

Preston Arsement

14 triệu USD/năm

Ashland University

Hoa Kỳ

Markiplier (Mark Fischbach)

14 triệu USD/năm

2. Game Trên Nền Tảng Blockchain Cuộc Cách Mạng Của dApp
Blockchain được xem là một công nghệ
"chìa khóa" cho công nghệ lưu trữ phi tập
trung, bảo mật, minh bạch thông tin và là nền
tảng để xây dựng các ứng dụng công nghệ
trong tương lai.

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

2. Game Trên Nền Tảng Blockchain Cuộc Cách Mạng Của dApp
§ Blockchain tiếp tục cho thấy tầm quan trọng
của mình trong ngày càng nhiều các khía cạnh
của cuộc sống.
§ Bước tiến hoá tiếp theo của tiền tệ ngày càng
rõ rệt hơn.
§ Game trực tuyến đã trở thành lĩnh vực mới
nhất được khám phá của Blockchain.
§ Các Gamer đã nhận thấy sự tiến bộ trong
công nghệ và sự bùng nổ của tiền điện tử.

2. Game Trên Nền Tảng Blockchain Cuộc Cách Mạng Của dApp
Thế giới Game đang phát triển trên nền tảng phi tập trung

2. Game Trên Nền Tảng Blockchain Cuộc Cách Mạng Của dApp
Cho phép người chơi có quyền sở hữu vĩnh viễn và
tự do mua bán tài sản của mình trong Game.
Xây dựng Game trên nền tảng phi tập trung, cung cấp khả năng
chống kiểm duyệt và giảm khả năng can thiệp bởi nhà phát hành.
Nền tảng dApp giúp tiếp nhận đóng góp từ nhiều nhà phát
hành, giúp tạo nên một thế giới Game không có giới hạn.
Thanh toán dễ dàng sử dụng tiền điện tử - Cryptocurrenty kết hợp
Smart Contract, làm giảm các chi phí trung gian và tăng tốc độ xử lý
giao dịch.

3. EggsBook POP Game Nền Tảng Giải Trí Tạo Thu Nhập
VỀ CHÚNG TÔI
EggsBook POP Game thuộc sở hữu của công ty DAPPS TECHNOLOGIES
LTD được thành lập với mục tiêu áp dụng những công nghệ mới nhất dựa
trên nền tảng Blockchain nhằm xây dựng các ứng dụng, game, cung cấp
cho người dùng nhiều trải nghiệm, đưa công ty lên vị trí số 1 Thế Giới về
cung cấp game trên nền tảng dApp trong 2021.

THÔNG TIN CÔNG TY
§ Tên: DAPPS TECHNOLOGIES LTD
§ Quốc gia: Anh Quốc
§ Địa chỉ trụ sở: 15 Wren Court New Road, Langley,
Slough, England, SL3 8JL

GIẤY PHÉP

3. EggsBook POP Game Nền Tảng Giải Trí Tạo Thu Nhập
EggsBook POP Game Được Tạo Ra Nhằm Đáp Ứng Các Nhu Cầu Thị Trường
• Một trò chơi mang tính giải trí cao và tạo ra thu nhập cho người chơi:
ü Gameplay đơn giản và lôi cuốn.
ü Nhân vật Game đa dạng, mở ra tiềm năng vô hạn.
ü Game cung cấp cho người chơi nhiều tiện ích, nhiệm vụ để có cơ hội trải nghiệm và nhận
nhiều phần thưởng hấp dẫn.

• Một trò chơi nhắm đến sự giáo dục kiến thức tài chính thông qua hình thức nuôi cá.
• Một giải pháp tăng thu nhập không giới hạn độ tuổi.
• Áp dụng các lợi thế của dApp Game (minh bạch, thuận tiện, không thể bị can thiệp).

EggsBook được xây dựng trên nền tảng
POP (Proof of Play)
POP - Proof of Play
Là một giao thức mà trong đó, các
thuật toán của nó cho phép người chơi
một trò chơi cụ thể nào đó, là người
tạo ra và xác nhận các khối mới. Bằng
cách này, trong thời gian mà người
dùng dành thời gian để giải trí, cũng là
lúc họ chia sẻ tài nguyên xử lý trong
thiết bị của họ. Để thực hiện điều này,
chúng ta cần có một trò chơi ghi lại tất
cả các “hoạt động" của nó trên
Blockchain và cho phép chúng tạo
hay xác thực bất cứ khi nào, nhằm để
đáp ứng các điều kiện nhất định.

3. EggsBook POP Game Nền Tảng Giải Trí Tạo Thu Nhập

3. EggsBook POP Game Nền Tảng Giải Trí Tạo Thu Nhập
Các hoạt động
sinh lợi của

EGGSBOOK
Game

Nuôi cá lấy trứng.

Người chơi có thể giao dịch,
mua/bán cá và trứng theo
hình thức P2P với những
người chơi khác.

Mở rộng người chơi khác
để tăng thu nhập thông qua
đồng tiền EUSD.

CÁC NHIỆM VỤ KÈM THEO

3. EggsBook POP Game Nền Tảng Giải Trí Tạo Thu Nhập
Đánh chiếm thức ăn
của người chơi khác.

Chơi bắn cá làm nhiệm
vụ để cá năng động hơn.

Đua cá.
Cá đào coin.
Cá staking coin.
Các nhiệm vụ nhận
thưởng hằng ngày.

4. Cách Tham Gia Và Nhận Lợi Nhuận
Từ EggsBook POP Game
CÁCH THAM GIA
Bước 1: Dùng EBP Token được mua thông qua các đợt

phát hành Token của EggsBook để mua quả trứng đầu tiên
với giá tương đương 200 EUSD.

Bước 2:
• Kích hoạt trứng đã mua để nở thành cá con.
• Nuôi và chăm sóc chú cá của bạn đến các cấp độ tiếp
theo.

4. Cách Tham Gia Và Nhận Lợi Nhuận
Từ EggsBook POP Game
Bước 3:
•
•
•
•

Dùng EBP Token quy đổi sang EUSD để có thể mua thức ăn và các vật
phẩm trong Game.
Tham gia thực hiện các nhiệm vụ để gia tăng thu nhập.
Có thể tham gia các chương trình stake coin để gia tăng tài sản.
Chăm sóc và cho cá của mình ăn đến các giai đoạn đẻ trứng.

Bước 4:
•
•
•

Thu hoạch trứng ở các giai đoạn cá sinh sản.
Bán trứng cho hệ thống thu mua hoặc cho người chơi khác để gia tăng
lợi nhuận.
Người chơi có thể dùng chính khả năng quản lý tài chính thông minh
của mình để cân nhắc việc bán trứng hoặc kích hoạt trứng để tạo
nguồn thu nhập cao hơn.

4. Cách Tham Gia Và Nhận Lợi Nhuận
Từ EggsBook POP Game
Vòng Đời Của Cá:

Level 0:
Level 1:

Level 2:

active 20 EUSD

Trứng

Cá con.

3 - 10 ngày

Kích 40 EUSD
5 - 10 ngày

Cá Level 2

Cá trưởng Kích 60 EUSD
thành
5 - 15 ngày

Kích 180 EUSD

Lưu ý

25 – 35 ngày

Cá con

Đẻ 1 - 2 trứng

Cá có bầu

Kích 80 EUSD
10 - 15 ngày

Đẻ 1 - 2 trứng

Lãi 11% - 122%

§

Sau khi cá đẻ trứng ở đợt đầu tiên thì 5 ngày sau sẽ tự động lên Level 2.

§

Sau 3 - 5 ngày kể từ khi đẻ trứng đợt 2, cá sẽ tự động lên Level 3.

§

Xác suất kích hoạt trứng nở thành công là 95%.

Lãi từ
0% - 100%

4. Cách Tham Gia Và Nhận Lợi Nhuận
Từ EggsBook POP Game
Level 3:

Cá Level 3

Level 4:

Cá Level 4

Level 5:

Cá Level 5

Lưu ý

Kích 340 EUSD
30 - 40 ngày
Kích 480 EUSD
35 - 45 ngày

600 EUSD
40 - 50 ngày

Đẻ 2 - 3 Trứng

Lãi 18% - 135%

Đẻ 3 - 5 Trứng

Lãi 25% - 108%

Đẻ 4 - 6 Trứng

Lãi 33% - 100%

§

Sau khi đẻ trứng ở Level 3, cá cần 3 - 5 ngày nghỉ ngơi sau đó sẽ tăng lên Level 4.

§

Cần 3 - 5 ngày nghỉ ngơi sau khi đẻ trứng ở Level 4, cá sẽ tự động lên Level 5 (mức Level cao nhất).

§

Sau 3 - 5 ngày kể từ ngày đẻ trứng ở Level 5, cá của bạn sẽ chết.
Bạn cần kích hoạt tối thiểu 1 trứng để tiếp tục cuộc chơi.

4. Cách Tham Gia Và Nhận Lợi Nhuận
Từ EggsBook POP Game
Với việc chơi Game đúng nghĩa, bạn có thể thu lại lợi nhuận ổn định.
Tùy vào chiến thuật chơi Game: Thời gian cho ăn, tần suất cho ăn,
thời điểm kích thích cá để cá đẻ trứng, … người chơi có thể tạo ra
nhiều lợi nhuận hơn.
Ở mỗi giai đoạn phù hợp, EggsBook sẽ cho ra mắt thêm nhiều nhân
vật để làm phong phú thêm hệ thống nhân vật trong Game. Mỗi loại
cá sẽ có năng lực khác nhau, phục vụ một mục đích khác nhau và
mang đến cơ hội gia tăng lợi nhuận cho người chơi.
Chơi càng lâu và phát triển càng nhiều người chơi cùng, bạn sẽ càng
dễ thành công và kiếm được thêm nhiều lợi nhuận.

5. Chính Sách Phát Triển Game
Cấp Bậc

Thu Nhập Trực Tiếp

Điều Kiện

F1

5%

Active tài khoản

F2

1%

Có 02 F1 active

F3

0,5%

Có 05 F1 active

Lưu ý:
§ Tài khoản được tính là active khi có tối thiểu 01 trứng được kích hoạt.
§ Thu nhập của bạn được tính trên tất cả các hoạt động trong Game trong suốt
chu kỳ, bao gồm:
ü Mua trứng, kích hoạt trứng, kích hoạt các chu kì tăng trưởng.
ü Mua các vật phẩm trong Game.
§ Bạn sẽ được nhận hoa hồng kể từ khi thành viên của bạn mua và kích hoạt
trứng.

6. Lộ Trình Phát Triển

2020
Quý 1
Tập hợp các chuyên
gia đầu ngành và
nghiên cứu phương
pháp ứng dụng thuật
toán POP.

Quý 2
Nghiên cứu mô hình
EggsBook
Game
ứng dụng thuật toán
POP, bắt đầu vận
hành những hạng
mục đầu tiên của dự
án.

Quý 3
Hoàn thiện
đoạn
khởi
Game cùng
chức năng cơ
trong Game.

giai
tạo
các
bản

Quý 4
Khởi tạo đồng tiền sử
dụng
công
nghệ
POP, niêm yết lên
sàn giao dịch Yobit và
bắt đầu cho phép
người dùng tham gia
trải nghiệm cùng
EggsBook
POP
Game. Đồng thời,
phát triển mạng lưới
agency phát hành
quốc tế.

2021

6. Lộ Trình Phát Triển

Quý 1
Chiến lược tạo bigdata, mở
rộng thị phần, thu hút người
chơi bằng chiến lược Marketing
với độ phủ toàn cầu:
§ Cho phép chơi demo ở một
số quốc gia.
§ Ra mắt hệ sinh thái đầu tiên
mang tên 123betnow, một
thể loại Game cá cược trực
tuyến, cho phép dùng EBP
Token để chơi.
§ Niêm yết EBP Token lên sàn
giao dịch quốc tế thứ 2 và
phát triển cộng động Trader
tại đa quốc gia.
§ Nhằm mục đích tăng giá trị
của EBP Token thúc đẩy nhu
cầu của cộng đồng.

2021

Quý 2
Ra mắt hệ sinh thái
thứ 2, Stone War,
một Game đối kháng
được xây dựng trên
nền tảng Blockchain.
- 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.

Quý 3
Mở rộng hệ sinh thái
tiêu dùng. Người sở
hữu EBP Token có thể
tham gia mua sắm
trực tuyến với các sản
phẩm được liên kết trực
tiếp từ Amazon, Ebay,
Alibaba, Lazada global,
…

Quý 4
EBP Token được kết
nối với các cổng
thanh toán tại nhiều
quốc gia trong khu
vực châu Á. Hợp
thức hoá việc quy đổi
đồng tiền của một
quốc gia thành EBP
Token và ngược lại.

2022

THANK YOU
Khuyến cáo:
v Trò chơi mô phỏng việc đầu tư và kinh doanh thông qua hình thức phát triển một trang trại cá với quy mô nhỏ. Người chơi được khuyến nghị phải
hiểu rõ các chính sách và quy tắc trò chơi. Nhà phát triển không chịu trách nhiệm trong việc (bao gồm nhưng không giới hạn): (1) Mất tài khoản do
thất lạc username và password. (2) Cá chết do không cho ăn đúng lúc. (3) Không tuân thủ các hướng dẫn trong chính sách và hướng dẫn chơi game.
(4) Mất mát do giao dịch P2P không thông qua các kênh chính thức. (5) Giá đồng coin biến động theo thị trường.v.v...
v Người chơi hiểu rằng việc mua bản quyền chơi game bằng hình thức kích hoạt trứng là một hành động tự nguyện theo nhu cầu của người chơi và
không bị tác động bởi phía nhà phát triển.

