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GIỚI THIỆU  
 

Smart City Eco là giải pháp dựa trên kinh nghiệm trước đây của 
Nhà sáng tạo dự án trong thế giới game và kinh nghiệm về nền kinh tế trực 
tuyến nói chung.  
 
Dự án của chúng tôi dựa trên nền kinh tế trực tuyến, giải pháp cho những 
vấn đề mà Nhà sáng tạo dự án nhìn thấy. Chúng tôi muốn phát triển một 
cửa hàng tổng hợp cho tất cả nền kinh tế trực tuyến, một thế giới ảo được 
hỗ trợ bởi SCE token và tất cả mọi người.  
 
 Chúng tôi muốn cung cấp giải pháp cho người thất nghiệp, cho những 
người tìm cách thuê một người nào đó để hoàn thành một số công việc họ 
không muốn hoặc không có kiến thức để hoàn thành nó, đồng thời cũng 
cung cấp nền tảng gia công cho các ICO và đối tác khác.  
 
 
 
 
 
Thành phố thông minh của chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các giải pháp ở một 
nơi, chúng tôi muốn triển khai trung tâm mua sắm với khả năng mua hàng 
hóa từ các đối tác của chúng tôi bằng cách sử dụng SCE token và được giao 
hàng đến tận nhà. 
 
Lĩnh vực trò chơi (gaming) được khuyến khích bởi tất cả các nâng cấp tạo 
ra lợi nhuận và nền kinh tế gaming sẽ được vận hành trọng vẹn trong các 
SCE token sẽ mang lại lợi nhuận cho những người chơi đầu tư thời gian và 
phát triển bản thân trong trò chơi.  
Chúng tôi sẽ tạo ra vài trò chơi và trò chơi đầu tiên sẽ là trò chơi trên trình 
duyệt web Smart City Eco, mô phỏng nền kinh tế ảo và chiến tranh ảo giữa 
các vùng, lĩnh vực các cược với nhiều trò chơi được cung cấp để sử dụng 
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SCE token. Nền tảng xã hội sẽ kết nối mọi người với nhau và cung cấp tiểu 
sử cho hồ sơ công việc, nền tảng của chúng tôi sẽ cung cấp ví tiền với nhiều 
loại tiền tệ được giữ an toàn không thể hack được.  
 
 Chúng tôi muốn cung cấp cho người dùng một cửa hàng và giải pháp đơn 
giản cho tất cả các vấn đề về thị trường crypto hiện nay, dịch vụ dễ tiếp cận 
và dễ hiểu ngay cả đối với người mới bắt đầu. 
 
thị trường an toàn và nhiều ý tưởng hơn nữa từ sự 
phát triển của công nghệ, tất cả trong một thế giới 
khi chúng tôi đang tạo ra một siêu thị cho người 
dùng crypto trung lưu và cung cấp cho họ sự yên 
tâm và trải nghiệm trực tuyến thú vị.  
 
và chúng tôi loại bỏ sự cần thiết đối với những 
nền tảng khác. 
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Q1 2018 
SÁNG TẠO Ý TƯỞNG 
VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN. 

Q2 2018 
VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU ĐỂ 

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 

Q3 2018 
NIÊM YẾT TRÊN SÀN 
GIAO DỊCH 

Q3 2019 
PHÁT HÀNH NỀN TẢNG 
THỬ NGHIỆM 

Q4 2019 
KHAI NỀN TẢNG THỬ NGHIỆM 
CỦA NGƯỜI BÁN BÊN ĐỐI TÁC 

VÀ TRÒ CHƠI 

Q2 2018 
TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ VÀ BẮT 

ĐẦU ICO. 

Q4 2018 
SẢN PHẨM KHẢ THI TỐI 

THIỂU (MVP 

Q1 2020 
PHÁT HÀNH NỀN TẢNG 
BETA 

ROADMAP VÀ TỔNG QUAN 
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Nền tảng blockchain được sử 
dụng: WAVES 

Tổng số token được phát 
hành: 10,000,000,000 

Giá mỗi token: 0.01 $ 

Hard Cap: 12,000,000 $ 

Smart City Eco đang nhắm vào tất cả 
các ngành công nghiệp chính thuộc nền 

kinh tế trực tuyến toàn cầu. 
Chúng tôi muốn cung cấp các giải pháp thông minh dựa trên công nghệ 
blockchain và có khả năng sinh lời tốt nhất. 

Khai thác thị trường toàn cầu và ngành công nghiệp nhiều tỷ USD. Với Smart 
City Eco, chúng tôi muốn tạo ra một nền tảng mà chúng tôi muốn sử dụng và sẽ 
sử dụng hàng ngày, giải pháp thông minh kết hợp kinh tế trực tuyến và chơi 
game thành một nền tảng thông minh.  

Nền tảng sẽ hướng tới người chơi thường nhật và người tiêu dùng trực tuyến, 
những đối tượng sẽ biến nền tảng trở thành một cửa hàng cho tất cả các nhu cầu 
trực tuyến của cộng đồng. 
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 Vấn đề trong thế giới crypto là 
tất cả những gì xung quanh chúng ta.  

chúng tôi sẽ tóm tắt danh sách một số vấn đề chúng tôi thấy 
trong lĩnh vực crypto nói chung.  

Vấn đề đầu tiên là thị trường không đáng tin cậy và không hề 
có quy chế nào, trong đó những người ít kinh nghiệm và kỹ thuật có nguy cơ mất 
tiền hoặc bị lừa đảo, mọi người có vấn đề về cài đặt, hiểu ví cá nhâ và crypto nói 
chung và có xu hướng mắc lỗi.  

Một trong những vấn đề phổ biến nhất hiện nay là mọi người không có nơi để 
tiêu xài token, nhiều dự án không cung cấp giải pháp và trường hợp sử dụng 
curency của họ, và theo nhận định của chúng tôi những coin như Bitcoin phải 
đối mặt với vấn đề của riêng họ, giải pháp về việc thực thi phi tập trung thì vẫn 
chưa được cung cấp cho cộng đồng. 

Ngoài ra mọi người cần phải có 10 ví và giữ tiền trên các sàn giao dịch mà theo 
ý kiến của chúng tôi là chúng tính lệ phí rút tiền cao, và bởi người dùng thường 
xuyên hạn chế số tiền trong từng loại currencyvà không thể trả đươc phí lên tới 
10-20%.  

 Ngoài ra còn có phí nhập cảnh để dùng fiat (tiền pháp định) để mua Bitcoin 
hoặc bất kỳ đồng tiền nào khác khi bị mất ở đó khoản phí lên tới 6-10%.  

Chúng tôi muốn giảm thiểu điều đó và đưa ra giải pháp cho mọi vấn đề ở trên, 
chúng tôi dự định ban đầu sẽ cung cấp giải pháp cho vấn đề trò chơi, khi đội ngũ 
phát triển của chúng tôi sẽ giải quyết phải vấn đề về việc thiếu 
động lực cho người chơi. 

Bây giờ hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể chơi trò 
chơi và được thưởng bằng các SCE token, mỗi phần thưởng của 
người chơi sẽ tùy thuộc vào kỹ năng và sự phát triển của vương quốc trực tuyến 
của họ.  

 

 

Có một vấn đề về an ninh của các quỹ và khả năng bị hack rồi hoàn toàn mất hết 
tài sản crypto của họ.  
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Tốc độ và phí giao dịch là một trong những vấn đề chính của Bitcoin vào lúc 
này. Việc mua sản phẩm là chưa được giải quyết với hầu hết tất cả 
cryptocurrency và chúng chỉ có thể được sử dụng để giao dịch.  

Ngoài ra một trong những vấn đề lớn nhất trong nền kinh tế tiền fiat là in ấn 
không giới hạn số tiền và việc mất giá trị của tiền tệ.  

 

 VẤN ĐỀ 
Phí đầu tư thông qua thẻ tín dụng chiếm từ  6-10% khi sử dụng một 
số sàn giao dịch. 

Phí rút tiền từ sàn giao dịch sang ví tối đa lên tới 20% cho mỗi 
token.. 

 Không có lý do gì cho sự tồn tại của token bên ngoài việc giao dịch và 
đầu cơ, không có giải pháp nào được cung cấp cho chi tiêu và nền kinh 
tế.  

Không có nhiều lựa chọn mở ra mà ở đó cho những người sử dụng 
cryptocurrency có thể tiêu tiền của họ vào một số sản phẩm và có bất kỳ 
lợi ích nào khác ngoại trừ việc tiết kiệm và hy vọng nó sẽ tăng giá trị. 

 Người dùng phải sử dụng nhiều ví để giữ cryptocurrency và có 
rất nhiều giải pháp không đáng tin cậy, không cung cấp giải 
pháp hoàn chỉnh cho vấn đề bảo mật. 

Hầu hết các token không cung cấp giải pháp cho chi tiêu và 
thanh khoản token, họ có thể có sản phẩm tuyệt vời nhưng 
không có chủ sở hữu token nào được hưởng lợi vì token của họ 
sẽ không có thanh khoản và chẳng hề mang giá trị nào cho họ 
ngoại trừ mục đích giao dịch. 
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GIẢI PHÁP 
Bên cạnh việc giao dịch trên sàn giao dịch và đầu cơ giá, token của chúng tôi đại 
diện cho nhiên liệu cho tất cả các giao dịch sẽ xảy ra trong nền tảng của chúng 
tôi. 

 
Hệ thống kinh tế của chúng tôi sẽ chạy trên 10 000 000 000 token được tạo để sử 
dụng nền tảng và miễn là nền tảng của chúng tôi có nhu cầu thì token của chúng 
tôi sẽ không mất giá trị như tiền fiat khi được in ra vô hạn.  

Chúng tôi đã nhắm mục tiêu tất cả các ngành chính của nền kinh tế trực tuyến và 
chúng tôi muốn giải quyết vấn đề nhu cầu bằng cách tạo ra thị trường lớn và khả 
năng sử dụng cao cho việc sử dụng token của chúng tôi và do đó tạo ra nhu cầu 
lớn đối với chúng.  

 Ví đa tiền tệ sẽ cung cấp lưu trữ an toàn các token và 
cryptocurrency phổ biến nhất với 100% an toàn, không thể 
bị hack, tiền chỉ được kiểm soát bởi người dùng. 

Mua các sản phẩm bằng SCE token và gửi chúng đến tận 
địa chỉ nhà. Chúng tôi dự định triển khai rất nhiều người 
bán đối tác sẽ chấp nhận mã SCE token và tiến hành bán 
sản phẩm trên nền tảng của chúng tôi, chúng tôi dự định 
tập trung vào nhiều sản phẩm và hỗ trợ đối tác đến từ 
Trung Quốc để cung cấp cho chủ sở hữu token của chúng 
tôi cơ hội mua hàng hóa và thiết bị phần mềm cần thiết cho 
khai thác. 

Chi tiêu SCE token để chơi game, để nâng cấp và đầu tư vào các trò chơi kinh tế 
sẽ cung cấp khả năng đem về lợi nhuận, giúp khuyến khích hệ thống chơi game 
nhàm chán mà chúng ta hiện đang chơi không có mục đích hoặc phần thưởng. 
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LỢI ÍCH CỦA 
VIỆC SỬ DỤNG 
BLOCKCHAIN 
WAVES CHO 

NỀN TẢNG VÀ 
NGƯỜI DÙNG 

Giao dịch token trong sàn 
giao dịch DEX thật dễ 

dàng và an toàn khi giữ 
tiền của bạn trong ví tại 

đó. 

Quỹ an toàn 
100%  được 
kiểm soát bởi 
người dùng, 
khóa riêng 

không thể bị 
hack. 

Sàn giao dịch Waves 
DEX cung cấp các tùy 
chọn nạp tiền dễ dàng 
bằng thẻ tín dụng với 
chi phí tối thiểu, dễ 

dàng để sử dụng, chỉ 
cần tải về và thiết lập 

trong 3 phút. 

Phí giao dịch thấp 
(0.003waves = 
0.018 $ tại thời 
điểm hiện tại so 

với ethereum là vài 
USD cho mỗi giao 

dịch. 

Tốc độ giao 
dịch cao, gần 
như ngay lập 

tức. 

Phí tối thiểu khi đầu tư thông qua các đối tác cung cấp khoản thanh toán qua thẻ 
tín dụng được dành cho tất cả các những ai không phải là công dân Hoa Kỳ. Phí 
rút tiền cũng sẽ cực thấp. 

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG BLOCKCHAIN WAVES 
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Thành viên đội ngu 
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 Việc mở rộng đội ngu chúng tôi 
sẽ tiến hành sau khi kết thúc ICO và chúng tôi sẽ tìm 
kiếm các cá nhân tài năng để làm cho độingũ của 
chúng tôi mạnh mẽ hơn, chúng tôi cần tổ chức một đội 
ngũ cần thiết để nâng cấp nền tảng được lên kế hoạch, 
chúng tôi sẽ tổ chức công việc bằng cách phát đội ngũ 
trong một số lĩnh vực được điều hành bởi trưởng bộ 
phận. 

  

 Tìm kiếm đối tác cần thiết cho nền tảng 
của chúng tôi sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành và xuất 
bản phiên bản trình duyệt web của sản phẩm khả thi tối 
thiểu. Chúng tôi cần tìm đối tác quan tâm đến tìm kiếm công 
việc và cho phép họ liệt kê các đề nghị việc làm trên nền 
tảng, chúng tôi sẽ là trung gian. 

 Chúng tôi cần tìm đối tác quan tâm đến việc bán sản phẩm của họ thông qua nền 
tảng của chúng tôi và chúng tôi dự định tập trung tìm kiếm đối tác từ Trung 
Quốc để bán các sản phẩm công nghệ giá rẻ cũng như thiết bị khai thác và nhiều 
sản phẩm khác. Chings tôi cũng tìm kiếm những người bán và họ sẽ được đánh 

giá bằng hệ thống 5 sao, việc gian lận sẽ không có lợi 
nhuận cho những người cố gắng làm điều gì đó khi giá trị 
đơn hàng sẽ bị khóa cho đến khi người mua xác nhận anh 
ta nhận hàng và anh ấy hài lòng với sản phẩm, chúng tôi sẽ 
xem xét để tránh lừa đảo và sẽ có giải pháp cho tất cả các 
loại tình huống có thể xảy ra. 

Việc tìm kiếm đối tác sẽ kéo dài đến trước khi phát hành 
phiên bản alpha và ngay sau khi phát hành thì người dùng của chúng tôi sẽ có 
thể kiểm tra tất cả các khu vực và cho phép chúng tôi đánh giá trải nghiệm người 
dùng và thực hiện một số cải tiến cần thiết để sử dụng nền tảng thân thiện hơn. 
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CÁC TRƯỜNG 
HỢP SỬ DỤNG 

TOKEN SCE 

CHI TIÊU TOKEN 
ĐỂ MUA SẢN PHẨM 

TỪ NGƯỜI BÁN 
ĐỐI TÁC CỦA 
CHÚNG TÔI. 

CÔNG VIỆC 
TRỰC 
TUYẾN 

ĐƯỢC TRẢ 
BẰNG 

TOKEN. 

NỀN KINH TẾ CHƠI 
GAME ẢO TRỰC 

TUYẾN ĐƯỢC KÍCH 
HOẠT BỞI CÁC 

TOKEN. 

CASINO TRỰC 
TUYẾN VỚI DỰ 
ĐA DẠNG CỦA 

TRÒ CHƠI 
ĐƯỢC CHƠI 

BỞI CÁC 
TOKEN SCE. 
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Thị trường 
 mục tiêu  
và phân  
bổ vốn 

CÁ CƯỢC TRỰC 
TUYẾN ĐƯỢC ƯỚC 
TÍNH LÀ NGÀNH TRỊ 
GIÁ NHIỀU TỶ USD. 

MUA SẮM TRỰC 
TUYẾN VÀ THƯƠNG 
MẠI ĐIỆN TỬ TRÊN 

TOÀN THẾ GIỚI 
ƯỚC TÍNH LÀ 
NGÀNH CÔNG 
NGHIỆP HÀNG 
NGÀN TỶ USD. 

CÁC KHU VỰC KHÁC ĐƯỢC 
NHẮM ĐẾN TRONG NỀN TẢNG 
CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI 

LÀ THỊ TRƯỜNG QUÁ LỚN 
NHƯNG VIỆC CUNG CẤP DỊCH 
VỤ MỘT CỬA SẼ LÀM CHO NÓ 

TRỞ NÊN ĐỘC ĐÁO. 

TRÒ CHƠI TRỰC 
TUYẾN LÀ NGÀNH 

CÔNG NGHIỆP 
NHIỀU TỶ USD. 
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XỬ LÝ VỐN HUY ĐỘNG 

           

PHÂN BỔ̉ TOKEN

 

Phát triển 
nền tảng 
60% 

Đội ngũ 
10% 

Tiếp thị 
20% 

Pháp lý 
10% 

Dự trữ không 
được bán cho 
đến khi phát 
hành nền tảng 
40% 
 
Thanh toán của 
đội ngũ không 
thể sử dụng 
được cho đến 
khi phát hành 
nền tảng10% 

 
ICO SALE 

 UP TO  
45% 

Tiếp thị cho 
Pre ICO 5% 



 
 

Page 17 WhitePaper | 2018 

THÔNG TIN PHÁP LÝ VÀ TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM 

bằng cách tham gia vào đợt chào bán đám đông, người mua đồng ý với những 
điều trên và cụ thể, họ tuyên bố và bảo đảm rằng:  

SCE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào có thể xảy 
ra trong quá trình xây dựng dự án này và do đó, SCE đang trong 
giai đoạn thử nghiệm và vẫn có thể thay đổi và không chịu trách 
nhiệm cho bất kỳ các khoản lỗ có thể xảy ra do đầu tư vào SCE 
token.  

Đã đọc cẩn thận các điều khoản và điều kiện gắn liền với 
WhitePaper.  

Đồng ý với nội dung đầy đủ của họ và chấp nhận bị ràng buộc về 
mặt pháp lý bởi bản thân họ.  

Được ủy quyền và có toàn quyền mua Smart Eco City token theo 
các luật áp dụng tại nơi cư trú của họ. 

Không phải là công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ.  

Sống trong một khu vực pháp lý cho phép Smart City Eco Token 
(SCE) để bán (SCE) token thông qua một đợt chào bán đám đông 
mà không yêu cầu bất kỳ sự cho phép địa phương nào. 

Làm quen với tất cả các quy định có liên quan trong phạm vi quyền 
hạn cụ thể mà chúng được dựa trên và việc mua token mã hóa trong 
phạm vi quyền hạn đó không bị cấm, hạn chế hoặc tuân theo các 
điều kiện bổ sung dưới bất kỳ hình thức nào. 

Không sử dụng đợt chào bán đám đông cho bất kỳ hoạt động bất 
hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong hoạt động rửa 
tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.  

Có đủ kiến thức về bản chất của các token mã hóa và có kinh 
nghiệm và hiểu biết về chức năng, cách sử dụng sự và phức tạp của 
việc xử lý token và cryptocurrency và các hệ thống và dịch vụ dựa 
trên blockchain.  

Mua Smart City Eco token vì họ muốn có quyền truy cập vào nền 
tảng Smart City Eco (SCE). Các nền kinh tế token là vô cùng sáng 
tạo. Bất kỳ token nào cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hành động pháp 
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lý, bao gồm các hạn chế về quyền sở hữu, sử dụng hoặc tích trữ. 
Các nhà điều tiết hoặc các trường hợp khác có thể yêu cầu cơ chế 
SCE phải được thay đổi, toàn bộ hoặc một phần.  

Do đó, chúng tôi có thể sửa đổi để tuân thủ các yêu cầu pháp lý 
hoặc các nghĩa vụ của chính phủ hoặc doanh nghiệp khác. Tuy 
nhiên, chúng tôi tin rằng cơ chế kế hoạch của chúng tôi là phù hợp 
và có khả năng trong phiên bản cuối cùng. 

 

  
tham gia tầm nhìn 
của chúng tôi trong 
việc xây dựng một 

thành phố trực tuyến 
thực sự thông minh 




