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1. Tóm tắt

Giá trị ngành kinh doanh casino toàn cầu dự kiến sẽ tăng

Thị trường casino toàn cầu đang dần phục hồi sau đợt lao dốc mạnh vào năm 2015. Từ năm 2014 đến n

ăm 2018, thị trường này đạt mức tăng trưởng 2,1% và từ năm 2015 đến 2018, đạt mức tăng trưởng 12,2%

trong lĩnh vực kinh doanh cờ bạc toàn cầu. Thị phần casino chiếm 31%. Mặc dù có sự khác biệt giữa các

quốc gia, tuy nhiên, casino vẫn là ngành kinh doanh cờ bạc lớn nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dươ

ng trong khi ở Châu Â u (vídụ như Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Ý , v.v.), ngành kinh doanh xổ số lại

chiếm thị phần lớn nhất.

Châu Á Thái Bình Dương: Thị trường cờ bạc hàng đầu thế giới

Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực gồm Trung Quốc Đại Lục, Đông Nam Á và Đông Bắc Á đều có

số lượng dân số lớn. Với sự tăng trưởng của thị trường casino, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã v

ượt qua Bắc Mỹ và đạt được tỷ trọng kinh doanh casino & cờ bạc (45%) cao nhất thế giới. Khu vực Châ

u Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng dân số cao hơn so với các khu vực khác và hiện đang tập t

rung vào lĩnh vực kinh doanh các khu nghỉ dưỡng phức hợp. Xét về tốc độ tăng trưởng, trong tương lai,

khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ sớm đạt hơn 50% tỷ trọng kinh doanh. Mặc dù có mối quan ngạ

i rằng thị trường kinh doanh casino liên quan đến Trung Quốc (đặc biệt là Ma Cao) có thể bị thu hẹp do

tranh chấp thương mại Mỹ-Trung, tuy nhiên, thị trường kinh doanh này vẫn chưa bị thu hẹp tại các khu

vực khác bao gồm Đông Nam Á , theo đó, luật liên quan đến cờ bạc ở các quốc gia Nam bán cầu (ví dụ

như Ú c và New Zealand) và việc mở các casino ở Nhật Bản đã được nới lỏng. Vìvậy, không có ý kiến p

hản đối việc mở rộng thị trường casino ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Các casino trên khắp thế giới đang kinh doanh phát triển khi kết hợp hoạt động cùng các khu nghỉ

dưỡng tích hợp tập trung tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
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Ma Cao

Kể từ năm 2014, ngành kinh doanh casino bắt đầu lao dốc (52,8 nghìn tỷ won năm 2013 xuống còn 33,8

nghìn tỷ won năm 2015 và xuống 32,7 nghìn tỷ won năm 2016) do 1) lệnh cấm hút thuốc, 2) việc thắt c

hặt các quy định của cơ quan quản lý các hoạt động giải trívà 3) chống tham nhũng của Trung Quốc chí

nh sách. Do đó, tất cả các nhà quản lý vận hành casino đã giảm bớt sự phụ thuộc vào khách VIP và tăng

cường tiếp thị để thu hút đối tượng khách hàng đại chúng. Chỉ hai năm sau, trong sáu tháng cuối năm 20

16, tỷ lệ doanh thu từ khách hàng VIP và khách hàng đại chúng đã thay đổi đáng kể ở mức 55:45. Người

ta đã phân loại loại hình casino dạng khách sạn tập trung vào đối tượng khách hàng VIP có tên gọi là ‘P

eninsula' and ‘Cotai' - một khu nghỉ dưỡng phức hợp được hình thành từ vốn đầu tư nước ngoài. Sau chí

nh sách chống tham nhũng, đối tượng khách hàng đại chúng có vai trò quan trọng hơn hẳn so với khách

hàng VIP. Trên thực tế, các chỉ số kinh doanh casino chính (doanh thu, tỷ lệ nắm giữ, EBITDA - lợi nhu

ận hoạt động của doanh nghiệp trước lãi vay, thuế và khấu hao) chỉ tăng trưởng ở loại hình casino Cotai.

Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển một thị trường như Las Vegas, không tập trung vào hoạt đ

ộng kinh doanh casino mà tập trung vào hoạt động vui chơi hoặc giải trí. Chi phítiêu dùng, không có ho

ạt động casino tính theo bình quân đầu người tại Las Vegas và Ma Cao chênh nhau hơn bốn lần. Đối với

Ma Cao, mặc dù tỷ lệ không chơi casino đã tăng lên đáng kể, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với Las Vega

s, và chỉ bằng một nửa tổng số khách du lịch qua đêm ở Ma Cao.

Về vấn đề hỗ trợ cơ sở hạ tầng giao thông, Cầu Hàng hải River Zhuao, nối Hồng Kông với Ma Cao và

Chu Hải ở phía nam tỉnh Quảng Đông, theo hình chữ Y, đã mở cửa đi vào hoạt động. Đây là cây cầu hàn

g hải dài nhất thế giới với tổng chiều dài 55 km, và khoảng cách giữa Hồng Kông, Chu Hải và Ma Cao

đã được rút ngắn đáng kể xuống còn 30 phút đi ô tô. Mục tiêu đặt ra sẽ mở một tuyến đường sắt cao tốc

giữa Quảng Châu-Thâm Quyến-Hồng Kông trước năm 2021. Với sự hỗ trợ này từ Trung Quốc, Ma Cao

dự kiến sẽ tiếp tục phát triển ở loại hình khu phức hợp nghỉ dưỡng.
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Singapore

Ngành công nghiệp casino của Singapore đứng thứ hai ở châu Á . Tính đến năm 2016, doanh thu của ng

ành công nghiệp này tại Singapore đạt 5,5 tỷ USD, tương đương 18% doanh thu của Ma Cao. Từ nhữn

g năm 2000, để thoát khỏi tình trạng trìtrệ của ngành du lịch và tạo động lực tăng trưởng mới cho đất n

ước, các khu nghỉ dưỡng phức hợp (IR- nghỉ dưỡng phức hợp, kết hợp casino + nghỉ dưỡng) đã được đẩ

y mạnh phát triển. Thị trường casino mở ở Singapore, tạo ra nhiều tranh cãi, đã trở thành một kiểu mẫu

kinh doanh casino mở trên toàn cầu. Điều này được giải thích là do các yếu tố tích cực từ các casino mở

này đã lấn át các yếu tố tiêu cực.

Ở Ma Cao, tỷ lệ sử dụng máy đánh bạc tự động + máy đánh bạc dành cho đại chúng chỉ chiếm 54% và

tỷ lệ không chơi casino chiếm 54% mặc dù tỷ lệ sử dụng máy đánh bạc dành cho đại chúng đã tăng lên

đáng kể, tuy nhiên ở Singapore, tỷ lệ sử dụng máy đánh bạc tự động + máy đánh bạc dành cho đại chúng

và tỷ lệ không chơi casino lần lượt chiếm 67% và 24%, trở thành hình mẫu đáng mơ ước.
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Nhật Bản

Mặc dù các casino của Nhật Bản được coi là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất với các casino ở Ma Cao, tuy

nhiên, chúng tôi không coi các casino của Nhật Bản là mối đe dọa đối với chúng tôi. Sở dĩ như vậy là có

hai lý do dưới đây:

1)Người dân Nhật Bản lần đầu tiên tham gia các trò chơi casino pachinko, các casino chung tại châu Á

Người ta ước tính rằng nhu cầu này sẽ lan rộng hơn,

2)Chúng tôi có kinh nghiệm học tập theo, điều này đã được chứng minh trong các trường hợp ở Ma Cao

và Singapore.

Philippine

Philippines là thị trường casino lớn thứ hai ở châu Á sau Ma Cao và Singapore. Điểm đặc biệt của các c

asino ở Philippines là: 1) ít phụ thuộc vào người Trung Quốc, vìvậy, việc chặn khách VIP theo chính sá

ch chống tham nhũng của Trung Quốc không thực hiện ráo riết so với các quốc gia khác, 2) tạo tăng trư

ởng ổn định với thị trường đại chúng tập trung vào đối tượng người Hàn Quốc và người Mỹ, và 3) thuộ

c các thuộc địa của Mỹ. Do đó, giống như các casino ở Las Vegas, người chơi casino tại Philippines thíc

h chơi máy đánh bạc tự động hơn là chơi các trò chơi trên bàn. Kết quả là, doanh thu bán máy đánh bạc

cao hơn doanh thu bán hàng trên thị trường đại chúng.

Năm 2014, lượng du khách Trung Quốc giảm do tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, tuy nhiên, năm 2

016, chính phủ Philippines và Trung Quốc đã có một thỏa thuận về vấn đề tranh chấp lãnh thổ và đàm

phán, cải thiện quan hệ. Sau khi hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ, số lượng người Trung Quốc đến thăm

Philippines đã tăng vọt.

Lý do chúng tôi đặt kỳ vọng cao đối với khách hàng VIP Trung Quốc là thuế ở Ma Cao và tỷ lệ hoa hồng

(Philippines 1,5% so với Ma Cao 1,35%), có thể hiểu là tỷ lệ chia lợi nhuận, kể cả cho các nhà môi giới

sòng bạc -cơ quan tiếp nhận và quản lý các khách hàng VIP Trung Quốc một cách hợp pháp cao hơn ở

Ma Cao, vìvậy, cơ cấu lợi nhuận thu được từ đối tượng khách hàng VIP Trung Quốc sẽ có lợi hơn.

Các khu nghỉ dưỡng tích hợp (IR) ở châu Á ở Ma Cao bắt đầu tại Singapore, Philippines, Campuchia, V

iệt Nam và Nga. Khi các khu nghỉ dưỡng tích hợp này mở rộng sang các khu vực châu Á lớn, chẳng hạn

như khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thìviệc xây dựng và mở rộng các khu nghỉ dưỡng tích hợp (IR

) tập trung tại Châu Á - Thái Bình Dương vẫn tiếp tục thực hiện. Việc mở rộng các khu nghỉ dưỡng phứ

c hợp (khách sạn, căn hộ chung cư, hội nghị, SPA, công viên nước, sân gôn, trung tâm mua sắm, cơ sở ă

n uống, v.v.) có mối tương quan cao với sự tăng trưởng trung và dài hạn của các công ty kinh doanh cas

ino.

Phong trào tiếp nhận khách VIP thông qua junket (sắp xếp phòng riêng trong casino)/Tăng số lư

ợng khách theo khu nghỉ dưỡng (IR)

Gần đây, các khách VIP của Trung Quốc đã rời khỏi Ma Cao và chuyển đến các khu vực khác. Các nhà

khai thác Junket đang hướng các khách hàng VIP của Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á (Philippines,

Việt Nam, Campuchia, v.v.) hoặc Hàn Quốc bởi lẽ tại các quốc gia này, phíjunket (sắp xếp phòng riêng t

rong casino) cao hơn ở Ma Cao. Đối với nhóm khách hàng đại chúng, tỷ lệ khách hàng đại chúng so với

tổng số khách hàng chơi casino đang tăng lên do lượng khách hàng cá nhân và gia đình tăng theo sự gia t

ăng của các khu nghỉ dưỡng tích hợp (IR). Ngoài ra, các công ty kinh doanh casino lớn đang thực hiện n

hiều chương trình khuyến mãi và các dự án trung và dài hạn để thu hút khách hàng đại chúng, vìvậy, tỷ

lệ khách hàng đại chúng dự kiến sẽ tăng trong tương lai.
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2. Thị trường Casino tại Việt Nam

Tại Việt Nam, chỉ cho phép hoạt động các casino dành cho người nước ngoài, tuy nhiên, các casino công

khai cũng bắt đầu đi vào hoạt động. Nguyên nhân là do khi những người trẻ tuổi vượt biên sang Campu

chia và vào các casino, ước tính họ sẽ phải chịu khoản thuế khoảng 800 triệu USD (1 nghìn tỷ

[Hình 3] Tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh Casino tại Châu Á

Ma Cao

Sự tăng trưởng vượt bậc ở khu vực Cotal đã khiến khu vực này

trở thành trung tâm casino lớn nhất thế giới với 6 khu nghỉ dư

ỡng phức hợp mới sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2019 đ

ể hỗ trợ tiềm năng tăng trưởng dài hạn của du lịch địa phương.

Nhiều thành tựu phát triển thuận lợi, chẳng hạn như mở rộng

sân bay Hồng Kông và xây dựng Cầu Kangjuao.

Việt Nam

Để kích cầu trong nước và hạn chế thất thoát dòng vốn

trong nước, đề xuất tạm thời cho phép mở casino trong 3  

năm. Sands và Genting bày tỏ ý định tham gia vào các  n

hóm sòng bạc.

Malaysia

Trong hai giai đoạn ở 10 năm tới

sẽ tiến hành mở rộng Genting Resort, nhà điều hành IR  d

uy nhất (bổ sung các trung tâm mua sắm, công viên giải  t

rí, cáp treo, cửa hàng, v.v.)

Singapore

Khai trương khu nghỉ dưỡng phức hợp bao gồm casino  (

casino công khai) Marina Bay Sands xây dựng mô hình  

kinh doanh tập trung vào đối tượng đại chúng tại châu Á ,

không phụ thuộc vào đố VIP Trung Quốc.

Nga

Dự án PIZE quy mô lớn nhằm phát triển Vladiv

ostok thành một điểm đến du lịch của Đông Bắc

Á vào năm 2022 là dự án thấp nhất trên
thế giới về thuế suất. Các khoản đầu tư từ các cô
ng ty nước ngoài như Naga Corp.

Hàn Quốc

Kế hoạch năm 2020 sẽ phát triển Gangwon Land (cas

ino công khai) và 16 casino chỉ dành cho người nước

ngoài, kết hợp 4 khu nghỉ dưỡng phức

hợp.

Nhật Bản

Căn cứ theo Đạo luật về hoạt động casino được thôn

g qua vào tháng 7 năm 2018, tiến hành xây dựng 3 k

hu nghỉ dưỡng phức hợp tại các địa điểm lựa chọn là

Tokyo, Osaka và Hokkaido. Dự kiến hoàn thành nă

m 2021. Đây được xác định là mục tiêu đầu tư tích

cực cho các công ty casina toàn cầu.

Đài Loan

Dự án xây dựng casino được quảng bá trên quần  đả

o Matsu, nằm giữa Đài Loan và Trung Quốc.

Thành lập sòng bạc du lịch đầu tiên ở Đài Loan  vào 

đầu năm 2019.

Phillippine

Tổng cộng có 4 khu nghỉ dưỡng phức hợp tổ chức  ho

ạt động khai trương Okada Manila.

Được thành lập bởi Okada, đơn vị tiên phong về

pachinko tại Nhật Bản.
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Won). Ngoài ra, không dễ để có nguồn vốn đầu tư để vận hành các casino. Hiện tại, có tám casino đã ch

ính thức hoạt động tại Việt Nam. Tại hai khu vực (đảo Phú Quốc, Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), các casin

o công khai được cấp phép tạm thời hoạt động trong ba năm và tích cực tìm cách thu hút vốn nước ngoà

i, và sau ba năm, chúng tôi phân tích tác động tiêu cực và tích cực của các casino công khai để quyết địn

h xem có tiếp tục kinh doanh hay không. Dự kiến, tám casino đã được cấp phép hoạt động trước tháng 3

năm 2017, khi chính phủ bắt đầu dự án thíđiểm cho phép người Việt Nam đánh bạc tại các casino địa p

hương. Trước đây, Việt Nam chỉ cho phép người nước ngoài vào casino.

Tổng doanh thu của tám casino là 1,19 nghìn tỷ đồng vào năm 2017, 1,56 nghìn tỷ đồng vào năm 2018

(tăng 31% so với năm trước) và 2,5 nghìn tỷ đồng vào năm 2019 (tăng 2,5 nghìn tỷ đồng vào năm 20 1

9), cho thấy chiều hướng gia tăng trong 3 năm qua. Doanh thu đã tăng đáng kể lên 2,1 lần.

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, đơn vị vận hành 'The Royal Casino Hạ Long' tại thành phố Hạ L

ong, tỉnh Quảng Ninh ở phía đông bắc của tỉnh và niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố H

ồ ChíMinh (HSX) thua lỗ 132,7 tỷ đồng trong năm 2017. Năm 2018, Công ty đạt mức thặng dư 17,4 t

ỷ đồng, tuy nhiên lại bị thâm hụt 73 tỷ đồng vào năm 2019.

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc, một công ty con của tập đoàn Vingroup của Việt

Nam, đang vận hành “Corona Phú Quốc” tại tỉnh Kiên Giang, thuộc khu vực Nam Bộ, Đồng bằng sông

Cửu Long. Công ty đã báo lỗ 2,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2019. Khoản thâm hụt này bao gồm thâm hụt

trong hoạt động kinh doanh sòng bạc và các hoạt động kinh doanh khác của công ty.

'The Grand Hồ Tràm', khai trương vào giữa năm 2013 tại tỉnh Bà RíVũng Tàu, khu vực Đông Nam Bộ,

không thu về bất kỳ khoản lợi nhuận nào.

Số lượng casino tăng lên đồng nghĩa với thực trạng quản lý kém hiệu quả, cạnh tranh gay gắt và khó thu

hút khách hàng. Một thực tế khó chấp nhận là mức thuế đánh vào ngành kinh doanh casino năm 2019 là

1,34 nghìn tỷ đồng (58 triệu USD), tăng 49% so với năm 2018.
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3.Hệ sinh thái kinh doanh của Goblin

Ngành công nghiệp casino có liên quan chặt chẽ đến tiền điện tử. Goblin có thể phục vụ khách hàng tốt

hơn bằng cách sử dụng tiền điện tử tại các casino.

Tính khả dụng của tiện ích

Nền tảng goblin tập trung vào việc kết nối hiệu quả các chức năng của tài sản, tiền tệ và chip khi sử dụng

casino. Điều này khác với các loại tiền điện tử hiện có, cụ thể các loại tiền điện tử hiện có đã được sử d

ụng cho mục đích kiểm tra việc triển khai công nghệ của blockchain và thay thế tiền thật.

Tài sản

Nền tảng của Goblin tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh dựa trên tính thực tiễn. Nhờ có đặc điểm cấu trúc

này, goblin có thể có giá trị như một tài sản và có thể đảm bảo một giá trị như vàng, sẽ hoạt động với vai

trò là một cấu trúc có khả năng thực hiện chức năng ròng như một tài sản trong nền tảng goblin.

Khả năng mở rộng

Nền tảng Goblin có thể được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh do tính chất của nền tảng. Việc

tiếp tục mở rộng khu vực kinh doanh của chúng tôi có thể làm tăng phạm vi sử dụng vô thời hạn của G

oblin. Sở dĩ như vậy là do nền tảng này cũng được áp dụng cho lĩnh vực kinh doanh hiện tại và cũng có

thể được áp dụng cho một loại mô hình kinh doanh mới sẽ xuất hiện trong tương lai. Đồng tiền được sử

dụng phổ biến nhất được công nhận về giá trị như một tài sản an toàn trong tương lai và có tư cách là đồ

ng tiền dự trữ. Goblin sẽ hoạt động như một tài sản an toàn bằng cách liên tục tạo ra nhu cầu và giá trị c

ho các đối tượng có nhu cầu tiền tệ mới. Goblin có kế hoạch tái đầu tư lợi nhuận tạo ra trong nền tảng đ

ể hình thành nền tảng kinh doanh mới và mở rộng hệ sinh thái điện tử mà không giới hạn việc xây dựng

hệ thống thanh toán trực tuyến và ngoại tuyến. Thông qua đó, Goblin sẽ có thể tạo ra mô hình lợi nhuận

của riêng mình và thu hút dòng người tham gia mới trong nền tảng. Khi nhu cầu của Goblin tăng lên cù

ng với sự mở rộng của hệ sinh thái, giá trị của nền tảng Goblin cũng sẽ tiếp tục lưu chuyển và tăng lên.

Dựa trên phương pháp quảng bá từng bước một từ tham gia-hòa nhập-mở rộng-lưu chuyển, Goblin đang

lên kế hoạch để dần phát triển cấu trúc phát triển hơn nữa.
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4. Mô hình kinh doanh

1) Casino

Dự án sẽ đặt tại Khu đô thị mới Ciputra, tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng, theo tuyến đường vào nội

thành từ Sân bay Hà Nội, trên bãi biển trải dài về phía Bắc và Nam của Ngũ Hành Sơn thuộc Quận Ngũ

Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng. Do vị trígần sân bay quốc tế Đà Nẵng nên sẽ có cơ hội để tiếp khách

nước ngoài. Địa điểm thực hiện dự án là một khách sạn 5 sao với diện tích khoảng 25.000 pyeong, và

casino sẽ hỗ trợ năm trò chơi trên bàn (Roulette, Black Jack, Poker, Baccarat, Tai Sai), trò chơi trên bàn

điện tử Roulette và Baccarat, và trò chơi dùng máy đánh bạc và máy quay video (Slotmachine và

Videomachine). Chúng tôi sẽ hoạt động phục vụ nhiều đối tượng khách hàng, từ khách lẻ đến khách VIP

và khách du lịch trọn gói, và để thu hút khách hàng, chúng tôi sẽ thực hiện quảng cáo thông qua các đối

tác khác nhau như đại lý du lịch, hãng hàng không, sân bay, khách sạn trực tuyến và khách sạn xung

quanh, và thu hút khách thông qua các đại lý casino.

Việc vận hành đại lý Casino được thực hiện thông qua các đại lý ở nước ngoài và đại lý trong nước.

Quá trình này sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin sân bay, thông tin về trò chơi đăng ký trên chuyến bay, v.v.

kết hợp cùng casino.

Hình thức thanh toán qua Token của Goblin sẽ trở thành một phần không thể thiếu của casino. Tiền mặt

có thể được chuyển đổi thành goblin và goblin có thể được đổi lấy chip. Khi goblin chuyển đổi giữa tiền

mặt và chip thìviệc trao đổi được thực hiện một cách an toàn và nhanh chóng, vìthế, có thể loại bỏ yếu

tố lo lắng.

< Hình ảnh - Vítiền điện tử và Chip, Quy trình chuyển đổi tiền>
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2)Khách sạn

Mã Token của Goblin có thể được sử dụng để đặt phòng khách sạn và các dịch vụ bổ sung thông qua Go

blin Pay. Goblin Pay là một hệ thống cho phép khách du lịch thanh toán phísử dụng một cách tiện lợi th

ông qua liên kết với víEthereum. Mã Token của Goblin có các quyền tương tự với tư cách thành viên, v

ìvậy, Quý khách có thể được hưởng nhiều mức chiết khấu khác nhau và Quý khách có thể có thêm các

lợi ích bằng cách định cấu hình các phương thức thanh toán khác nhau trong khách sạn cũng như khi Q

uý khách là thành viên bên ngoài tại các cơ sở khác của Goblin.

Trên cơ sở có diện tích 25.000 pyeong, chúng tôi xây dựng một nền tảng về du lịch để mua các sản phẩm

du lịch khác nhau bằng the goblin thông qua quan hệ đối tác với các khách sạn của Goblin Foundation c

ũng như các khách sạn lân cận, mang lại lợi ích cho các đối tác tham gia nền tảng và cung cấp dịch vụ c

ho người dùng trong và ngoài nước sử dụng thẻ thanh toán goblin. Chúng tôi sẽ mang lại cho bạn những

chiết khấu và phần thưởng đặc biệt.

3)Thanh toán

Nền tảng goblin có thể được sử dụng và đã được sử dụng lần đầu tiên tại các khách sạn và casino, tuy n

hiên cùng lúc hệ sinh thái globin được mở rộng, nnền tảng goblin được lên kế hoạch mở rộng để có thể t

hanh toán thông qua thẻ goblin bằng cách ký MOU với các khách sạn, nhà hàng lân cận và các địa điểm

du lịch tại Đà Nẵng. Người nước ngoài cũng như người dân địa phương tại Việt Nam có thể sử dụng các

dịch vụ địa phương khác nhau với chi phíthấp mà không gặp bất tiện khi sử dụng víđể giữ mã goblin to

ken và các loại tiền điện tử khác ngoài mã goblin token cũng sẽ được hỗ trợ để tạo hỗ trợ thanh toán tiệ

n lợi.

Goblin Pay trong Nền tảng Goblin sẽ phụ trách phần thanh toán của hệ thống kinh tế được thực hiện dựa

trên tiền điện tử và dự tính Goblin Pay sẽ trở thành nền tảng để lưu hành tiền điện tử một cách dễ dàng

trong hệ thống kinh tế. Chúng ta có thế thấy rõ các lợi ích mà những người tham gia mạng có được bằng

cách định cấu hình các khoản thanh toán trên cơ sở blockchain. Cụ thể là giảm chi phíxử lý và xác minh

dữ liệu thanh toán trực tiếp. Bằng cách tận dụng những lợi thế này, Goblin Pay sẽ có thể cung cấp dịch

vụ thanh toán cho người bán với mức phíthấp, đồng thời cho phép các nhà khai thác khác nhau sử dụng

mạng thanh toán của Goblin Pay để thúc đẩy hoạt động thanh toán.
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4) Metaverse

Goblin Metabus có thể tham gia vào các nội dung theo chủ đề du lịch khác nhau. Thông qua một video

3D, bạn có thể đi du lịch và trải nghiệm các khu phức hợp du lịch nổi tiếng trên thế giới tại Goblin.

- Lợi ích của các thành viên Goblin Metabus.

(1) Bạn có thể thanh toán mã thông báo Goblin khi sử dụng các khách sạn trên khắp thế giới.

(2) Bạn có thể được chiết khấu 10 ~ 30%.

(3) Chức năng mã thông báo token của Goblin.

Thúc đẩy phát triển Goblin Metabus

(1) Khuyến khích người dùng sử dụng nền tảng "Goblin Metabus" từ các trò chơi trực tuyến bất hợp  

pháp riêng tư hiện có.

(2) Mở rộng hoạt động kinh doanh sang một nền tảng mà bạn có thể trải nghiệm các trò chơi thông qua  

giao tiếp với các thành viên bằng liên kết SNS.

(3) Phát triển liên tục các nội dung Metabus.

Tài khoản mạng xã hội của Goblin.

Thông qua Goblin Talk, dịch vụ truyền thông xã hội của nền tảng Goblin, máy chủ dịch vụ thân thiện v

ới người dùng Goblin Avatar.

Bạn sẽ được chỉ định và tham gia vào dịch vụ liên quan đến Goblin Metabus để làm hình đại diện của b

ạn.

Goblin Metabus là một hệ sinh thái metabus phi tập trung mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia, không phân

biệt quốc tịch hoặc địa vị, đồng thời có thể tạo ra giá trị và đạt được cấp bậc nhất định thông qua các tươ

ng tác khác nhau giữa người dùng đồng thời Người chơi cũng có thể thể hiện bản thân bằng cách trang t

ríthông qua các vật phẩm được phát hành trên Goblin Metabus cũng như các cuộc hội thoại/trò chuyện.
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Thông tin công bố

Tên đồng tiền  

Goblin

Biểu tượng  

GBN

Loại đồng tiền  

ERC-20

Tổng số phát hành  

1.000.000.000 GBN

5. Thông tin về mã Token
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6. Lộ trình

Quý 1

-Goblin Pay, xây dựng nền tảng sử dụng thực tế (Tr
ò  chơi casino tại khách sạn)
Quý 2

-Tuyển đại lý casino trong nước nước ngoà
i  Quý 3
-Ra mắt Ví thanh toán Goblin  
Quý 4
- Dịch vụ rút tiền ATM đối với tài sản ảo Goblin Pay

Quý 1
Đông Nam Á

Mua thêm các Casino & Khách sạn  

Goblin Staking
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7. Khước từ trách nhiệm

KHƯỚC TỪ TRÁ CH NHIỆM ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP XẢY RA TỔN THẤT

Goblin Foundation sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất của bạn dưới bất kỳ hình thức nào, tron

g phạm vi tối đa được cấp phép theo luật, quy định và quy tắc áp dụng, và trong bất kỳ trường hợp nào liên

quan đến tài liệu white paper này. Các tổn thất này bao gồm tổn thất tài chính hoặc phi tài chính, có nghĩa là t

oàn bộ tổn thất bao gồm tổn thất về doanh thu, thu nhập, lợi nhuận, quyền, danh tiếng hoặc dữ liệu.

THỎA THUẬN VÀ BẢO ĐẢM DÀ NH CHO BẠN

Goblin Metabus có thể tham gia vào các nội dung theo chủ đề du lịch khác nhau. Thông qua một video 3D,

Bạn có thể đi du lịch và tham quan khu phức hợp du lịch nổi tiếng thế giới tại Goblin.

- Quyền lợi của các thành viên Goblin Metabus.

(1) Bạn có thể thanh toán mã token Goblin khi sử dụng các khách sạn trên khắp thế giới.

(2) Bạn có thể được chiết khấu 10 ~ 30%.

(3) Chức năng thưởng mã thông báo Goblin.

Thúc đẩy quảng bá Goblin Metabus

(1) Khuyến khích người dùng sử dụng nền tảng "Goblin Metabus" từ các trò chơi trực tuyến bất hợp  pháp riê

ng tư hiện có.

(2) Mở rộng hoạt động kinh doanh sang một nền tảng mà bạn có thể trải nghiệm các trò chơi thông qua  giao t

iếp với các thành viên bằng liên kết SNS.

(3) Phát triển liên tục các nội dung Metabus.  Tài 

khoản mạng xã hội của Goblin.

Thông qua Goblin Talk, dịch vụ truyền thông xã hội của nền tảng Goblin, máy chủ dịch vụ thân thiện với ng

ười dùng Goblin Avatar. Bạn sẽ được chỉ định và tham gia vào dịch vụ liên quan đến Goblin Metabus để làm

hình đại diện của bạn. Goblin Metabus là một hệ sinh thái metabus phi tập trung mà bất kỳ ai cũng có thể tha

m gia, không phân biệt quốc tịch hoặc địa vị, đồng thời có thể tạo ra giá trị và đạt được cấp bậc nhất định thô

ng qua các tương tác khác nhau giữa người dùng đồng thời bạn có thể thể hiện bản thân bằng cách trang tríb

ằng các vật phẩm được phát hành trên Goblin Metabus cũng như các cuộc trò chuyện.

Rủi ro và bất ổn

Những người mua tiềm năng của Goblin Tokens nên xem xét và đánh giá cẩn thận tất cả thông tin tài liệu nà

y này liên quan đến Foundation và Goblin Tokens, các thỏa thuận ràng buộc pháp lý và tất cả các rủi ro và bấ

t ổn liên quan trước khi mua hàng. Nếu một số rủi ro và bất ổn không lường trước này xảy ra, sẽ có thể ảnh h

ưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động và tương lai của quỹ; tr

ong trường hợp này, bạn sẽ mất toàn bộ hoặc một phần giá trị có được từ Goblin Tokens.
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