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NỘI DUNG CHI TIẾT
1. Giới thiệu chung
Thị trường tài sản số quốc tế đang có lượng vốn hóa khoảng 224 tỷ USD
trên tổng 14.310 sàn giao dịch với số lượng 2.010 tài sản số (token).
Tại Việt Nam, chưa có một có số liệu cụ thể thống kê tốc độ phát triển và
lượng giao dịch nhưng thị trường trong nước đang có chiều hướng tích cực,
và tăng với tốc độ rất nhanh. Vì thế, nhằm xây dựng môi trường đầu tư có
tính linh hoạt, tính thanh khoản cao và tính minh bạch, công ty cổ phần
TRUSTDEX được thành lập và Sàn TRUSTDEX ra đời, trở thành môi
trường giao dịch Tài sản số thuận lợi và uy tín nhất hiện nay.

2. Cơ hội và thách thức
CƠ HỘI
------------------Là một thị trường phát triển nhanh và đã mở rộng đến hầu hết mọi nơi trên
thế giới, sàn giao dịch của Tài sản số cũng giống như thị trường chứng
khoán, nơi mà các nhà đầu tư có thể mua bán cổ phiếu của một công ty,
hàng hóa hay các loại tài sản số.
Tuy nhiên, với những hạn chế về thời gian giao dịch, các quy định về giao
dịch chứng khoán, các quy tắc đầu tư và các nguyên tắc pháp luật của mỗi
quốc gia, thị trường chứng khoán khiến cho các nhà đầu tư gặp khó khăn
trong việc truy cập giao dịch, và luôn phải cần một bên thứ ba giữa người
tham gia và thị trường với mức phí rất cao.
Ngược lại, ở thị trường giao dịch Tài sản số không có hạn chế truy cập và
mở rộng ra cho mọi cá nhân, ngôn ngữ, vùng miền, các quốc gia trên
thế giới. Mọi thứ có thể đáp ứng theo nhu cầu của người mua và người bán.
Tỉ giá của Tài sản số biến thiên từ 5 đến 30 phần trăm mỗi ngày, chúng ta
có thể tìm kiếm và thu về lợi tức dựa vào sự biến thiên này. Điều đó cũng
giống như việc kiếm lợi nhuận trên một sàn chứng khoán, nhưng trong
môi trường giao dịch Tài sản số thoải mái, tự do và nhiều trải nghiệm tuyệt
vời hơn.
Theo ước tính từ trang Bloomberg, 10 sàn giao dịch tài sản số hàng đầu đem
lại lợi nhuận khoảng 3 triệu USD/ngày. Bạn có thể dễ dàng hiểu được giao
dịch từ chuyển đổi tài sản số đã tạo ra tiền bằng cách thu phí đối với người
mua, bán và rút tiền.

Riêng tại Việt Nam, theo thống kê của SimilarWeb, người Việt đứng đầu
lượng truy cập sàn giao dịch quốc tế Remitano, chiếm 88,79% lượng truy
cập.
Tại trang thông tin coinmarketcap.com, nhà đầu tư Việt Nam đứng thứ 2 về
tổng số lượng truy cập. Một sàn giao dịch khác là Bittrex có lượng truy cập
hơn 125 triệu lượt thì riêng nhà đầu tư Việt Nam đã chiếm gần 7%, cũng
đứng thứ 2. Điều này cho thấy Việt Nam đang là một thị trường tiềm năng
với nhu cầu giao dịch, trao đổi tài sản số diễn ra cực kỳ mạnh mẽ và hứa
hẹn sẽ tạo nên một cuộc cách mạng bùng nổ trong lĩnh vực Tài sản số trong
thời gian sắp tới.
THÁCH THỨC
------------------Trong những năm trở lại đây, nhiều dự án Start-up thành công thu hút hàng
tỉ USD đầu tư và gây chú ý về mặt truyền thông, song song đó, lĩnh vực Tài
sản số tại Việt Nam cũng đã phát triển đầy ấn tượng và không ngừng nghỉ về
số lượng lẫn giá trị vốn hóa. Tuy nhiên, hiện nay thị trường này cũng tồn tại
rất nhiều vấn đề và trở ngại đòi hỏi được giải quyết.
Đầu tiên là thiếu đồng tiền trung gian: Các nhà đầu tư (NĐT) Việt hầu hết
khi muốn thực hiện mua bán các loại Altcoin khác đều phải lặp đi lặp lại
một hành động là mua Bitcoin, Ethereum, USDT qua sàn Remitano vì sàn
này dùng tiền Việt để thanh toán. Sau khi có các Bitcoin, Ethereum, NĐT
Việt mới có thể giao dịch mua các loại tiền mã hoá khác trên sàn giao dịch
lớn. Sự bất lợi này khiến họ tốn kém rất nhiều thời gian và chi phí.
Phí giao dịch cao: Mỗi hoạt động mua bán hoặc rút tiền, NĐT đều phải chịu
một lượng phí giao dịch rất lớn (đối với sàn Remitano là 1%) bao gồm: phí
chuyển đổi tiền tệ, phí sàn... Chưa kể, chúng còn chứa đựng nhiều rủi ro khi
phải chịu phụ thuộc vào tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ và sự biến động bất ngờ
của thị trường.
Biến động giá liên tục: Tiền mã hoá có một đặc trưng đó là có biên độ dao
động giá rất mạnh trong thời gian ngắn. Chính vì thế, NĐT phải đối mặt
thực trạng số tiền khi quy đổi về đồng tiền pháp định có thể chênh lệch khá
nhiều so với tính toán ban đầu.
Nhận ra được tiềm năng và thách thức đó, hệ sinh thái TRUSTpay
JSC được hình thành với dự án Trustdex.io - Giải pháp toàn diện cho
lĩnh vực Tài sản số cùng hoạt động tạo TrustDex Token (TDC), TrustPOS,
Trustcard Visa, Crypto Town... có phí giao dịch thấp, nhanh chóng, tiện
lợi, nhiều ưu đãi, mô hình STO ít rủi ro, khả năng tăng giá trị cao.

Chúng tôi tự tin có thể đồng hành cùng Nhà đầu tư Việt Nam để sẻ chia cơ
hội, lan toả thành công và mang lại những lợi ích vượt trội hơn trong tương
lai.

3. Sàn giao dịch Trustdex
3.1. Tổng quan về Sàn giao dịch Trustdex?
Trustdex là gì?
Trustdex là sàn giao dịch tài sản số được xây dựng trên nền tảng công nghệ
Blockchain (Private Blockchain - Blockchain riêng) hàng đầu tại Việt Nam và
thị trường Châu Á. Ngoài các tính năng buy/sell và trade, Trustdex còn có
nhiều tính năng khác dành cho Nhà đầu tư lựa chọn như thế chấp, gửi tiết kiệm
và giao dịch đảm bảo.
Khách hàng mục tiêu?
•

•

•

•

Traders (Người giao dịch): Với lợi thế hỗ trợ VND và phí giao dịch thấp,
Trustdex.io được hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến quen thuộc cho các trader có
xu hướng giao dịch, mua bán, chốt lệnh ngắn hạn và cả dài hạn.
Investors (Nhà đầu tư): Bằng việc đa dạng hóa các loại hình sinh lợi nhuận
và chia lợi nhuận cao cho người nắm giữ cổ phần ưu đãi của sàn, TrustDex
hướng đến việc thu hút nhà đầu tư dài hạn có cùng tầm nhìn.
Brokers (Nhà môi giới): Nhóm khách hàng đóng vai trò trung gian tuy chỉ
chiếm 10% nhưng lại vô cùng quan trọng trong việc phát triển và mở rộng thị
trường của TrustDex.
Miners (Chủ xưởng đào): TrustDex sẽ tập trung thu hút các miner cạnh
tranh với nhau để giải mã thuật toán và nhận một lượng token thưởng xứng
đáng. Nhờ vậy, uy tín và thương hiệu TrustDex trong giới Tài sản số sẽ được
nâng cao.

Hệ thống công nghệ dùng cho Trustdex
•
•
•

Trustdex Exchange Core (by Trustpay JSC)
Blockchain (Trustdex Private Blockchain)
Crypto Payment Gateway (Trustbank - Trustpay.world)

3.2. Các tính năng chính của Sàn giao dịch Trustdex
*Chấp nhận các loại tài sản số: VNDC, BTC, ETH, TDC, LTC, USDT.

A/ Giao dịch
Buy/Sell
•

Tính năng này giúp quý khách hàng có thể dễ dàng giao dịch, mua bán trực
tiếp các tài sản số (ETH, BTC,...) với sàn giao dịch Trustdex. Có tỷ giá tốt
nhất, khớp lệnh ngay và miễn phí giao dịch khi sử dụng VNDC (số lượng tối
thiểu chỉ 0,001) . Đồng thời hỗ trợ các chủ nhân của tài sản số dễ dàng phân
phối tài sản số đến tay nhà đầu tư.

Trading
• Giao dịch đảm bảo: Tính năng này hỗ trợ tối ưu khớp lệnh nhanh chóng với
tỷ giá tốt nhất cho trader, cập nhật sổ lệnh Realtime và quản lý lệnh đặt ngay
trong giao diện trade.
• Market: Là tính năng mua bán thỏa thuận giữa hai cá nhân. Trustdex là đơn
vị đảm bảo cho số lượng tài sản số trong giao dịch đến đúng người mua và
người bán, giúp giao dịch linh hoạt cho các user theo mong muốn.
Phí giao dịch:
• VNDC: 0.1 %
• BTC: 0.25 %
Số lượng Tài sản số nhỏ nhất:
• BTC: 0.05
• BCH: 0.1
• ETH: 0.1
• LTC: 01
• USDT: 20

B/ Tài chính
•

Thế chấp: Cho phép người dùng không cần bán tài sản số của mình vẫn có

thể nhận VNDC với mức phí hợp lý, bằng cách thực hiện tính năng Thế chấp
tài sản số.
Số lượng Tài sản số tối thiểu:
• 0,1 BTC
• 01 BCH
• 01 ETH
(TỐI ĐA 30% GIÁ TRỊ Theo tỷ giá hiện tại) (*).

Kỳ hạn Lãi suất
7 ngày

08 %

15 ngày

05 %

30 ngày

03 %

90 ngày

06 %

(*)Điều khoản và điều kiện Thế chấp:
Điều 1: Trường hợp hết thời hạn hợp đồng hoặc khi có yêu cầu kết thúc hợp đồng
trước thời hạn, thì phía người cầm phải đảm bảo đủ số dư trong tài khoản VNDC
(VNDC gốc + lãi) để hoàn trả như đã cam kết trước đó.
Điều 2: Trong trường hợp tỷ giá tài sản xuống dưới 50% so với tỷ giá hợp đồng:
- Người cầm buộc phải kết thúc hợp đồng (như điều 1).
- Trường hợp người cầm không kết thúc hợp đồng thì bên cầm sẽ tự
thanh lý tài sản của người cầm theo tỷ giá hiện tại. Và hoàn phần
chêch lệch cho người cầm
Điều 3: • Hợp đồng đến thời hạn kết thúc:
- Người cầm sẽ nhận lại tài sản khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện kết
thúc hợp đồng (như điều 1).
- Nếu tài khoản VNDC của người cầm không đủ số dư để kết thúc hợp
đồng (điều 1) thì tài sản cầm sẽ sẽ bị thanh lý. Mọi khiếu nại về sau
sẽ không được giải quyết.
Điều 4: Trong mọi trường hợp quyết định của công ty sẽ là quyết định sau cùng.
•

Gửi tiết kiệm: Cho phép người dùng gửi một phần tài sản số cho
Trustdex. Hỗ trợ và lãi suất ưu đãi với nhiều loại tài sản số.

Số lượng Tài sản số tối thiểu:
• 0,1 BTC
• 01 ETH
(Quy đổi 70 % giá trị theo tỷ giá hiện tại) (**)

Kỳ hạn Lãi suất
01 tháng

04 %

03 tháng

08 %

06 tháng

12 %

12 tháng

15 %

24 tháng

20 %

36 tháng

30 %

(**) Điều Khoản & Điều Kiện Gửi tiết kiệm
Điều 1: Giá trị tài sản gửi tiết kiệm được quy đổi bằng 50% tỷ giá quy định tại
sàn ở thời điểm hiện tại.
Điều 2: Hợp đồng gửi sẽ được tất toán tự động khi đến hạn.
Điều 3: Trường hợp tất toán hợp đồng trước hạn sẽ được tính theo lãi suất 4%/năm
dựa trên số tháng đã gửi. Lưu ý: Chỉ lấy số tháng, không tính các ngày lẻ khi chưa
tròn 30 ngày kể từ thời gian gửi.
Điều 4: Nếu tất toán hợp đồng trước 30 ngày, sẽ được hoàn lại số tài sản đã gửi.
•

Cho vay ngang hàng peer to peer: Kết nối người có nhu cầu vay và
người cho vay an toàn, đảm bảo. Trustdex là đơn vị trung gian kết nối, tất cả
lãi suất do người cho vay quyết định.

C/ Dịch vụ
•

Listing STO (Securities Tokens Offering) : Đây là dịch vụ tương tự
như IPO ở thị trường chứng khoán. Dịch vụ STO dành cho các Doanh nghiệp
mong muốn niêm yết Tài sản số của mình lên sàn giao dịch và thực hiện các
chức năng chào bán cho Nhà đầu tư.
Trustdex sẽ đảm nhận các công đoạn, bao gồm:
• Create - Khởi tạo các mã Tài sản số.
• Listing - Niêm yết Tài sản số lên Sàn TrustDex.
• Marketing - Thực hiện các công đoạn chào bán, quảng bá cho
cộng đồng Nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực Tài sản số.

Với dịch vụ này, các đại lý của TRUSTDEX sẽ hỗ trơ tư vấn các đơn vị niêm
yết nhằm huy động vốn từ cộng đồng nhà đầu tư hiệu quả, triển khai các
nghiệp vụ phân phối tài sản số ra thị trường.

•

•

•

•

Đấu giá niêm yết Tokens (Auction STO): Đấu giá niêm yết Tokens,
hình thức tương tự đấu giá cổ phiếu theo từng giai đoạn phát hành ra công
chúng.
Crypto Payment Gateway: Cổng thanh toán giúp các đơn vị kinh doanh dễ
dàng chấp nhận và chuyển đổi Tài sản số thành tiền, cũng như cung cấp các
API tích hợp vào website, ứng dụng của đơn vị kinh doanh, như Momo,
Zalopay, Visa, Master card.
SmartPos: Với SmartPOS việc quản lý cửa hàng và thanh toán cực kì dễ dàng
và tiện lợi. SmartPOS chấp nhận tất cả các phương thức thanh toán hiện nay
trên thị trường như: Sam-sungPay, ApplePay, QR code, Thẻ chíp EMV,
Visa/Mastercard, ATM các ngân hàng trong nước, Thẻ tích điểm, Ví điện tử...
giúp Người tiêu dùng và chủ Doanh nghiệp thanh toán nhanh chóng mọi lúc
mọi nơi.
Card: Thẻ thanh toán quốc tế với các tiện ích ưu đãi cho chủ thẻ. Thanh toán
toán trực tiếp tại hơn 10.000 điểm sử dụng và hơn +500 thương hiệu liên kết
ưu đãi tại Việt Nam.

D/ Franchise
Nhượng quyền kinh doanh và triển khai mô hình ở các quốc gia và cung cấp cho
thuê hệ thống.
3.3. Công nghệ Blockchain tại sàn TrustDex
Sàn giao dịch TrustDex ứng dụng công nghệ Blockchain (Privated
Blockchain) với nhiều ưu điểm:
•

Privated Blockchains riêng tư, có tổ chức điều hành và quản lý.

•

Chỉ có cá nhân sử dụng blockchain đó mới có thể truy cập và sửa đổi.

•

Người tham gia sử dụng private sẽ tự chọn cơ chế bảo mật riêng cho mình
dựa trên nguyên tắc Pre-approved participants.

•

Tốc độ giao dịch trong private blockchain nhanh hơn và dễ dàng hơn.

•

Chi phí giao dịch thấp hơn so với pulic blockchain.

Sàn TrustDex miễn phí giao dịch, tốc độ khớp lệnh nhanh và đội ngũ hỗ trợ
24/7.

•
•
•
•
•

Tốc độ khớp lệnh tối đa lên đến 150.000 lệnh/ giây.
Mở rộng tính năng thế chấp, gửi tiết kiệm Tài sản số.
Sàn giao dịch liên sàn quốc tế đầu tiên chỉ Niêm yết Tài sản số đã qua kiểm
định.
An toàn bảo mật tuyệt đối với chứng chỉ PCI_DSS, SLL secure.
Sàn giao dịch TRUSTDEX ứng dụng công nghệ Blockchain tập trung và
phi tập trung, tốc độ giao dịch tối ưu xử lý được đến 150.000 lệnh trong
1giây, Phí giao dịch cạnh tranh (0.1%), và 0% khi giao dịch bằng TDC.

3.4. Ưu điểm của Sàn giao dịch Trustdex
•
•
•
•
•
•
•
•

Hỗ trợ 10 phương thức nạp & 6 phương thức rút tiền ngay lập tức
Tính thanh khoản cao.
Hệ thống bảo mật cao.
Đảm bảo các giao dịch thuận lợi trong mọi thời điểm.
Giao dịch tài chính Deposit & Withdraw tức thì.
Hệ thống phòng thủ các cuộc tấn công DDOS, mã hóa tất cả dữ liệu và tuân
thủ tiêu chuẩn PCI DSS.
Các phương thức thanh toán đa dạng: Visa, Mastercard, JCB, TRUSTcard,
Internet Banking, Tài sản số.
Bộ phận support hỗ trợ khách hàng 24/7 qua các kênh email, live chat,
hotline và ticket support.

4. Cổ phần điện tử Trustdex Token (TDC)
4.1 Trustdex Token là gì?
Trustdex Token (viết tắt là TDC) là cổ phần điện tử của Sàn giao dịch
Trustdex, phát triển trên nền tảng công nghệ Blockchain, TDC như một Token,
cho phép người sở hữu có thể nhận được lợi nhuận từ kết quả kinh doanh của
Sàn giao dịch Trustdex.
4.2 Mục đích của việc phát hành Trustdex Token
•
•
•
•
•
•

Tăng vốn lưu động cho sàn trustdex.io.
Cho vay và thế chấp Tài sản số.
Nâng cấp mô hình sàn Hydric.
Dùng vận hành sàn loan.
Phát triển mô hình Crypto Town.
Phát hành TTV và máy POS.

4.3 Lợi ích của việc sở hữu Trustdex Token

•

Những ai sở hữu Trustdex Token (TDC) được hưởng lợi tức theo quy
định. 80% lợi nhuận sau thuế của sàn được chia cho tất cả các cổ đông.
Ngoài ra, cổ đông chiến lược còn được hưởng thêm 5% của 20% lợi nhuận
sau thuế còn lại của sàn.

•
•

•

Lợi tức sẽ được chuyển thẳng vào ví của khách hàng.
Quý vị có thể sở hữu trực tiếp TDC qua mua trên website, qua các đại lý
và trở thành cổ đông Trustdex Global, được cấp giấy chứng nhận cổ đông
và nhận lợi tức trên số cổ phần TDC nắm giữ.
Người nắm giữ hoặc được ủy quyền từ 5 triệu TDC sẽ được quyền đăng
ký Master License để triển khai các hoạt động của TRUSTdex, tại Việt
Nam hiện có 1 Master License là TDC Việt Nam.

4.4. Hình thức đầu tư vào Trustdex Token (TDC)
•
•

Sở hữu trực tiếp TDC từ Trustdex Global LTD.
Đầu tư vào Quỹ đầu tư TDC

4.5. Cổ đông Trustdex Global
Khi trở thành cổ đông Trustdex Global, Quý cổ đông được cấp giấy chứng nhận
cổ đông và nhận lợi tức trên số cổ phần TDC nắm giữ.
Trong đó, Cổ đông TRUSTDEX có 2 cấp độ: Cổ đông phổ thông và Cổ đông
chiến lược.
Điều kiện

Người dùng

Cổ đông phổ thông

Cổ đông chiến
lược

Sở hữu TDC

Dưới
10,000

Từ 10,000

Từ 1,000,000

Lợi tức

-

Được chia lợi tức

Được chia lợi tức

Quyền chuyển
nhượng

-

Theo quy định của
sàn

(Theo giai đoạn)

4.5a. Cổ đông phổ thông
•

•

Nắm giữ 10.000 TDC trở lên (Số lượng TDC này được mua từ công ty
hoặc được chuyển nhượng từ cổ đông khác) sẽ được hưởng lợi tức theo
quy định (80% lợi nhuận sau thuế).
Được quyền chuyển nhượng hợp đồng cho cổ đông khác theo quy định
của sàn, giới thiệu nhà đầu tư khác và hưởng hoa hồng theo chương trình
của sàn.

Số
lượng

Không giới hạn

Điều
kiện

Nắm giữ từ 10,000 TDC trở lên (Số lượng TDC này được mua từ
công ty hoặc được chuyển nhượng từ cổ đông khác)

Quyền
lợi

•
•
•

Được hưởng lợi tức theo quy định (80% lợi nhuận sau thuế).
Được quyền chuyển nhượng hợp đồng cho cổ đông khác
theo quy định của sàn.
Được quyền giới thiệu nhà đầu tư khác và hưởng hoa hồng
theo chường trình của sàn

4.5b. Cổ đông chiến lược
•
•

Nắm giữ 1 triệu TDC sẽ Được hưởng lợi tức theo quy định (80% lợi
nhuận sau thuế + 5% của 20% lợi nhuận sau thuế).
Được quyền chuyển nhượng hợp đồng cho cổ đông khác theo quy định
(cổ đông chiến lược mua đợt phát hành trước thì được phép chuyển
nhượng đến đợt phát hành tiếp theo hoặc theo quy định của công ty), với
trách nhiệm Tham gia họp hàng tháng và Đăng ký chỉ tiêu phân phối
TDC.

Số
lượng

30 suất cổ đông chiến lược

Điều
kiện

Nắm giữ từ 1,000,000 TDC trở lên (Số lượng TDC này được mua
từ công ty hoặc được chuyển nhượng từ cổ đông chiến lược khác)

Quyền
lợi

•
•

Được hưởng lợi tức theo quy định (80% lợi nhuận sau thuế +
5% của 20% lợi nhuận sau thuế).
Được quyền chuyển nhượng hợp đồng cho cổ đông khác theo
quy định (cổ đông chiến lược mua đợt phát hành trước thì
được phép chuyển nhượng đến đợt phát hành tiếp theo hoặc
theo quy định của công ty).

Nghĩa
vụ

•
•

Tham gia họp hàng tháng
Đăng ký chỉ tiêu phân phối TDC

4.6 Thông tin và trữ lượng Trustdex Token
Tên tài sản

Trustdex Token

Tên viết tắt

TDC

Tổng số phát hành

150.000.000

Các loại thanh toán chấp nhận BTC, ETH, LTC, BCH, VNDC
Giá lên sàn (STO)

1.0 USD

4.7 Kế hoạch phân bổ Trustdex Token và nguồn vốn

PHÂN BỔ TOKEN TDC
Founders, employees & advisors
Sáng lập viên, nhân viên và cố vấn

TỶ LỆ SỐ LƯỢNG TDC
12%

Seed and institutional
Nhà đầu tư thiên thần, chiến lược

29%

Company reserve
Giữ lại công ty

12%

Public Contributors
Phân phối ra cộng đồng

47%

Tổng số phát hành

100% 150.000.000 TDC

PHÂN BỔ NGUỒN VỐN

TỶ LỆ GHI CHÚ

1. Market Development
Phát triển thị trường

30%

2. Product & Marketing
Phát triển sản phẩm & marketing

15%

3. Operation (Head Office & Global Office)
Quản lý vận hành

10%

4. Company Capital
Vốn lưu động

55%

4.8 Kế hoạch và lộ trình phân phối Trustdex Token
Giai đoạn
1

Giai đoạn
2

Giai đoạn 3

Thời
gian

25/04/2018
to
24/07/2018

25/07/2018
to
15/11/2018

Giá

$0.1

$0.2

$0.5

$1

Kênh
phân
phối

Website,
đại lý

Website,
đại lý,
Affiliate

Website, đại
lý, Affiliate,
Listing lên
các STO
website

Website, đại
lý, Affiliate,
Listing lên các
STO website,
truyền thông
đa kênh

16/11/2018
to
26/01/2019

Giai đoạn 4
27/01/2019 to
27/04/2019

5. Kế hoạch kinh doanh & quảng bá
Nguồn thu dự kiến
• Doanh thu từ Sàn giao dịch Trustdex
• Doanh thu từ Quỹ đầu tư TDC
• Doanh thu từ Crypto Town
• Doanh thu từ dịch vụ trên nền tảng Trustdex
Kế hoạch quảng bá
Digital
Marketing

• Advertising tại Facebook: nhận thức thương hiệu, các ưu
đãi dành cho khách hàng; các tin tức mới nhất về thị trường
giao dịch tài sản số, các tính năng nổi bật tại sàn trustdex.io
• Social Content Marketing: sử dụng người ảnh hưởng KOL
(Key Opinion Leader) xây dựng review sàn TrustDex, nội
dung truyền miệng viral content.
• PR: các khoá học về Blockchain, và quan hệ hợp tác chiến
lược.

• Youtube: Xây dựng các video theo 4 chuyên mục (tin tức
tài chính, video hướng dẫn các tính năng, trò chuyện cùng
chuyên gia, bản tin nội bộ - event TrustDex), video Intro (
quảng cáo 6s)…
Direct Sale

• Sử dụng các cuộc gọi tiếp thị (Cold calls) và các cuộc gọi
chăm sóc khách hàng quan tâm;
• Email Marketing;
• Messenger Marketing: thông qua các ứng dụng OTT như
Viber, Facebook messenger, Whatsapp v.v...;
• Promotion: ưu đãi khi tham gia hội thảo do TrustDex tổ
chức, giảm giá khi tham gia đầu tư.

Sự Kiện tạo
phễu quan
tâm

• Đào tạo sử dụng miễn phí
• Tặng TDC khi review về Trustdex.io , TDC….

Chiến dịch
Bounty

• John Telegram
• Subscribe, Review Youtube
• Share topic Bitcointalk.org
• Giới thiệu bạn bè, add thành viên

Đội ngũ phát triển

6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7.

Ông Sơn Wanari (Giám đốc điều hành Trustdex Global)
Ông Phạm Tấn Hùng (Kỹ sư trưởng hệ thống Blockchain)
Ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Giám đốc khối tài sản số)
Ông Nguyễn Phong Vũ (Quản trị hạ tầng Server - Bảo mật hệ thống)
Ông Trương Nhật Trường (IT Development)
Ông Huỳnh Anh Tấn (Kỹ sư An toàn thông tin)
Ông Trần Phú Quí (Giám đốc kinh doanh và phát triển thị trường)
Ông Lê Duy Phương (Trưởng phòng Marketing)

Lộ trình phát triển

Q2 - 2017
Ý tưởng và kế hoạch thành lập Sàn giao dịch Tài Sản Số
Q4 - 2017
Ra mắt Sàn giao dịch Trustdex (Beta version)

Q1 - 2018
Nhận diện thương hiệu Trustdex Token (TDC)
Q2 - 2018
Bắt đầu Private-sale TDC Giai đoạn 1
Q3 - 2018
Ra mắt Trustdex V2
Niêm yết đồng DUC (Ducatus) trên sàn Trustdex
Q4 - 2018
Bắt đầu Private-sale TDC Giai đoạn 2 (Đẩy mạnh Online)
Hợp tác với GEON Network
Hợp tác chiến lược với Vemanti Group
Kết nối thanh toán Payoneer, Perfect Money
Chính thức ra mắt Trustdex Global LTD (Event Tháng 12/2018)
Q1 - 2019
Triển khai TDC tại Singapore, Mỹ
Ra mắt kết nối trade liên sàn Trustdex Multi-Market
Q2 - 2019
Ra mắt Trustdex V3 (Web, App)
Listing TDC lên sàn quốc tế
Triển khai Trustdex Agency
Q3 - 2019
Khai trương Tòa nhà tài chính TDC (Crypto Town)
Ra mắt chính thức Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo TDC
Q4 - 2019
Listing trái phiếu và tài sản số Doanh nghiệp
Triển khai Sàn giao dịch Offline của Trustdex

8.

Cơ chế pháp lý của Trustdex

Legal
Trustdex được phát hành bởi TRUSTpay UK có trụ sở tại 352- 356 Battersea
Park Road, London, SW11 3By. Chúng tôi tuân theo luật kinh doanh hợp pháp
quốc tế được áp dụng tại Singapore & Anh Quốc. Nhà đầu tư tham gia đầu tư
vào TrustDex Token (TDC) cần nhận thức và xem xét các rủi ro khác nhau có
thể gặp phải trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
Nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến pháp lý, tài chính, thuế và các chuyên gia
khác trước khi có quyết định đầu tư.

Việc đầu tư vào các TDC được ứng dụng trên nền tảng blockchain minh bạch,
tất cả những người tham gia cần suy nghĩ nghiêm túc và tự chịu trách nhiệm về
một khoản đầu tư phù hợp với hoàn cảnh và nguồn lực tài chính của mình.
Global Network
•

•
•
•

Trustdex Global LTD là đơn vị cung cấp dịch vụ, hạ tầng công nghệ
trong lĩnh vực Tài sản số, Trustdex hiện có trụ sở chính tại Anh Quốc và
hơn 5 chi nhánh tại khu vực Châu Á.
Đơn vị đối tác cung cấp nền tảng, giải pháp và đầu tư tài chính: Trustpay
JSC
Đơn vị đối tác nghiên cứu & phát triển công nghệ: Vemanty Group,
TRUSTpay Singapore, Stella
Đơn vị đối đại diện tại Việt Nam: Công ty TDC Việt Nam.

---------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Kính mời Quý Nhà đầu tư kết nối cùng Ban quản trị dự án Trustdex tại các
kênh mạng xã hội sau đây:
•
•
•

Website: www.trustdex.io
Kênh Telegram: https://t.me/tdcchat
Kênh Facebook: https://www.facebook.com/trustdex.io/

Mọi thông tin liên hệ hỗ trợ, Quý Nhà đầu tư có thể liên lạc qua các kênh:
Email: hi@trustdex.io
Hotline: +442033182478 (United Kingdom)
Zalo hỗ trợ trực tiếp: 0911636495
Website: https://trustdex.io
Địa chỉ liên lạc: Trustdex Global LTD (352-356 Battersea Park Road,
London, Sw11 3by, England).

