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Khái quát
Overview
TEE-coin là một Token phần thưởng dựa trên công nghệ đồng tiền kỹ thuật số,
được xây dựng trên nền tảng blockchain
Ngày nay, các chương trình phần thưởng đang được nhiều người bán hàng áp dụng. Đây là một chương trình trong
đó phần thưởng được sinh ra mỗi khi bạn mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ, và có thể chuyển đổi phần thưởng
này thành sản phẩm hoặc dịch vụ của chính hãng đó.
Tuy nhiên, rất nhiều trong số đó chỉ dừng ở việc chuyển đổi thành sản phẩm và dịch vụ của chính hãng đó, gây bất
tiện cho người dùng và nhiều phần thưởng bị mất đi. Để tăng tính tiện lợi, tính thanh khoản và tính an toàn của
các hệ thống có nguy cơ bị lãng phí nhiều như thế này, công ty TEE-COIN PTE.LTD đã sử dụng công nghệ
blockchain và đồng tiền kỹ thuật số để có thể kết nối với các loại đồng tiền kỹ thuật số và token khác, từ đó tạo ra
sự đổi mới và tạo nên mô hình phần thưởng thân thiện.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp nền tảng phần thưởng của riêng mình. Các trang web đánh giá như Google
Map, TripAdvisor và Yelp là các trang web tiêu chuẩn mà người tiêu dùng và khách du lịch thường tìm đến để
kiểm tra đầu tiên khi muốn biết thông tin. Công ty TEE-COIN chuẩn bị sẵn nền tảng đánh giá ChatTee, từ việc
viết các đánh giá đến các hoạt động khác nhau của người dùng, chúng tôi thực hiện phân phối TEE-coin token
(sau đây gọi là TEE-coin, đơn vị: TEC) được xem như là phần thưởng cho người dùng và đồng thời những người
bán hàng có thể sử dụng được TEE-coin trên hệ thống của chúng tôi. Với việc kết hợp 2 bên với nhau, chúng tôi
cung cấp cho người tiêu dùng một niềm vui mới đó là “chỉ cần viết đánh giá là được thưởng”. Ngoài ra, những
người bán hàng đã áp dụng ChatTee vào quảng cáo và tiếp thị để có thể tối ưu hóa chi phí quảng cáo và tối đa hóa
việc thu hút khách hàng thông qua chương trình phần thưởng sử dụng đồng tiền kỹ thuật số làm phương tiện thanh
toán, tạo ra một hệ thống thân thiện với người dùng, không đơn giản là một phương tiện chỉ có trên giấy.
Hơn nữa, TEE-coin giải quyết được vấn đề mà nhiều loại đồng tiền kỹ thuật số không thể sử dụng được tại những
địa điểm bán hàng như một phương tiện trao đổi. TEE-coin nhanh hơn bất cứ đồng tiền kỹ thuật số khác về mặt
thanh toán, với khoản lệ phí thấp, có thể dễ dàng nạp tiền (TOP-UP) từ các đồng tiền khác vào TEE-coin khi cần
và thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng.
Chúng tôi dự định xây dựng cơ sở hạ tầng phần thưởng chi phí thấp này và mở rộng ra toàn thế giới. Nhằm hướng
tới việc hiện thực hóa một nền tảng phần thưởng toàn cầu.
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Nhiệm vụ
Our Mission
Tạo ra đồng tiền mang lại hạnh phúc cho con người
Ngày nay, với sự phổ cấp của Internet và điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng có được thông tin và kiến thức.
Tuy nhiên, trên Internet tràn ngập quá nhiều thông tin, điều dó dẫn đến người dùng khó có thể tìm kiếm được thông tin mà họ
thực sự cần. Chìa khóa để có được thông tin chính xác là làm thế nào để điều hướng được đại dương bao la có tên là Internet.
Nói cách khác, bài toán đặt ra là cần phải làm sao để người dùng loại trừ được thông tin không cần thiết và dễ dàng lấy được
thông tin mình cần và thông tin thật sự - nguồn gốc của thông tin đó.
Nguồn thông tin mạnh mẽ nhất là kinh nghiệm bản thân, tiếp theo là “khuyến nghị” từ người thân trong gia đình, bạn bè và
người quen, nghĩa là việc chia sẻ kinh nghiệm từ những người khác. Tiếp theo là thông tin từ các tài liệu và phương tiện
truyền thông. Ở đây chúng tôi sẽ chủ yếu đề cập đến kinh nghiệm của bản thân – nguồn thông tin mạnh mẽ nhất này và việc
chia sẻ kinh nghiệm của những người khác. “Chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với những người khác”, “Nhờ chia sẻ kinh
nghiệm của người khác và vận dụng nó cho phán đoán của bản thân” nghĩa là việc đánh giá (review). Theo SeachEngineland,
xác suất ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng dựa theo đánh giá được cho là 88% trở lên.
Công ty TEE-COIN đã bắt đầu sử dụng nền tảng ChatTee để tạo ra phần thưởng TEE-coin cho các đánh giá phù hợp, dựa
trên công nghệ đồng tiền kỹ thuật số được xây dựng trên blockchain. Các đánh giá không phù hợp được tạo ra 1 cách không
minh bạch sẽ bị loại bỏ bởi công nghệ AI (Trí tuệ nhân tạo) mà chúng tôi đang xây dựng, từ đó cho phép người tiêu dùng lựa
chọn người bán hàng từ thông tin đánh giá chính xác, khách quan.
TEE-coin được sử dụng như một sự cảm ơn cho việc cung cấp thông tin thực sự cần thiết cho những người cần chúng. Có rất
nhiều người trên thế giới không được hưởng nền giáo dục đầy đủ, nhưng có nhiều sinh viên thực hiện giảng bài thông qua
YouTube cho họ. Những sinh viên đó không cung cấp thông tin vì tiền. Tuy nhiên, những người tiếp nhận thông tin lại được
hưởng lợi ích to lớn. Việc phân phối trực tiếp trên YouTube hình thành nên một nền tảng "Ném tiền" trong đó người xem sẽ
trả tiền cho sự cảm kích và phấn khích như "Tuyệt vời!" Và "Cảm ơn!" theo đánh giá của bản thân. ChatTee là một nền tảng
mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng TEE-coin một cách thuận tiện mọi lúc, mọi nơi như một sự ưu đãi của lòng biết ơn đối với
thông tin và kiến thức gọi là Đánh giá, chứ không phải là một sự ưu đãi tên là tiền.
Tên TEE-coin xuất phát từ tên viết tắt của các chữ cái đầu của cụm từ “Thank you for sharing your Experience and Exploration” (Cảm ơn bạn đã chia sẻ Kinh nghiệm và Khám phá của mình). Chúng tôi tạo ra một đồng tiền được nhiều người dùng sử
dụng như là Tiền cảm ơn.

Tầm nhìn
Our Vision
TEE-coin là một loại đồng tiền kỹ thuật số dùng làm phương thức trao đổi với quy mô trên toàn thế giới, sử dụng công
nghệ blockchain. Nó giúp mọi người thực hiện chuyển tiền và thanh toán một cách dễ dàng, an toàn và nhanh chóng (tốc
độ giao dịch là 4 giây, nhanh nhất thế giới). TEE-coin phù hợp cho việc xây dựng một hệ thống phần thưởng toàn diện và
thiết lập ra một kênh phân phối thực chất.

Nhờ đánh giá (review)

Kiếm tiền

Tốc độ giao dịch

Nhanh nhất thế giới
(Trong vòng 4 giây)

Lệ phí trao đổi

Thấp

Nhờ tiền thưởng

Được nhân lên
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Vấn đề mà người tiêu dùng gặp phải
Problems Faced by Consumers
1 Việc quyết định tìm kiếm người bán hàng (Merchant)
Giả sử khi tìm kiếm một người bán hàng, bạn sẽ tìm kiếm những thông tin gì? Sẽ cần rất nhiều thông tin như địa điểm, đánh
giá, giá cả, không gian cửa hàng, phiếu giảm giá, v.v. Chắc hẳn bạn sẽ sử dụng một ứng dụng địa phương ngoài Google Map,
Youtube, Instagram, facebook, Tripadvisor, Yelp, v.v. theo từng mục đích. Tuy nhiên, nhiều người dùng đã gặp phải sự khác
biệt giữa thông tin có được và thông tin thực tế, và nhiều người trong số họ thường cảm thấy rủi ro khi đưa ra quyết định dựa
trên các thông tin đó.

2 Chương trình phần thưởng biến mất
Chương trình phần thưởng riêng của người bán hàng bao gồm thẻ tích điểm và thẻ tích số dặm thưởng (máy bay) của chính cửa
hàng đó. Các chương trình này thiếu tính thanh khoản, tiện lợi và an toàn, một số bất lợi có thể kể đến chẳng hạn như mất thẻ tích
điểm, hết hiệu lực hoặc không có các sản phẩm trao đổi hấp dẫn. Người bán hàng mất nhiều chi phí để cài đặt và vận hành, hơn nữa
không thể coi đây là một hệ thống thân thiện với người tiêu dùng và người bán hàng. Tuy đây là chương trình phần thưởng khởi
nguyên từ người bán hàng, nhưng quy mô thị trường của nó lên tới 13 nghìn tỷ yên chỉ tính riêng tại Mỹ và Nhật Bản. Vì TEE-coin
có thể sử dụng trên toàn thị trường đó cho nên có thể nói rằng tiềm năng tăng trưởng của nó rất cao và trở thành một tài sản có giá trị.

3 Nhiều loại đồng tiền kỹ thuật số không thể sử dụng làm phương tiện trao đổi
Trên thế giới có rất nhiều loại đồng tiền kỹ thuật số, vốn hóa thị trường đang ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, nó chỉ dừng lại ở
việc sở hữu như một hạng mục đầu tư, tốc độ thanh toán chậm và hầu hết các loại đồng tiền kỹ thuật số đều nhằm mục đích
trao đổi với các loại đồng tiền kỹ thuật số và Fiat (tiền mặt) khác, vì vậy nó có độ biến động cao, không thể trở thành phương
thức trao đổi trực tiếp, đa số những đồng đó không được chấp nhận bởi những người bán hàng. Chu trình từ đồng tiền kỹ thuật
số → Fiat (tiền mặt) → Rút tiền hoặc Thẻ ghi nợ đòi hỏi nhiều lần giao dịch, nhiều loại phí trao đổi, các ưu điểm vốn có ban
đầu của blockchain như chi phí thấp và tiện lợi không được áp dụng.

Vấn đề mà những người bán hàng gặp phải
Problems Faced by Merchants
1 Có được khách hàng mới

3 Xây dựng thương hiệu

Việc đa dạng hóa các kênh thông tin và kênh mua hàng đã làm
thay đổi hành vi của người dùng. Việc mua hàng qua Internet
và các cửa hàng tiện lợi đã mang lại nhiều khách hàng cho
nhiều thương nhân. Người dùng đang tìm kiếm những trải
nghiệm rẻ hơn, thuận tiện hơn và mới hơn.

Để xây dựng thương hiệu, cần có các hoạt động tuyên truyền
quảng bá lâu dài.
Tuy nhiên, một khi một thương hiệu được xác lập thì có thể
phát triển cửa hàng của mình mà không cần chi tiền cho
quảng cáo. Việc thu thập một số lượng lớn đánh giá là một
yếu tố rất quan trọng để xây dựng thương hiệu. Việc làm thế
nào để có được đánh giá từ nhiều khách hàng là một bài toán
cần giải quyết.

2 Xây dựng lượng khách hàng thường xuyên
Trong các cửa hàng ăn uống, có một từ được gọi là quy tắc đến
cửa hàng 3 lần. Quy tắc này có nghĩa là nếu cùng một khách
hàng ghé thăm cửa hàng 3 lần thì tỷ lệ họ đến thường xuyên sẽ là
80%. Chi phí để có được một khách hàng mới cao gấp 5 lần so
với việc giữ khách hàng, nếu cải thiện 5% tỷ lệ khách hàng rời đi
thì sẽ cải thiện 25% lợi nhuận. Thách thức đối với người bán
hàng là làm sao kiểm soát việc khách hàng quay trở lại cửa hàng.
Các cửa hàng đông khách được cho là có 80% khách hàng cũ.

4 Thiệt hại do tiêu hủy sản phẩm không bán được
Thiệt hại do tiêu hủy sản phẩm không bán được ảnh hưởng
trực tiếp đến lợi nhuận. Kéo theo rất nhiều vấn đề như thiệt
hại về thực phẩm, chi phí tiêu hủy, vấn đề môi trường, v.v.
Để cải tiến các vấn đề này, việc làm thế nào để giao tiếp đúng
thời gian thực với khách hàng là một bài toán cần giải quyết.
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Giải quyết vấn đề của người dùng nói chung
Solution to Problems Faced by General Users
Blockchain & AI Token Economy tăng độ tin cậy của đánh giá
Đánh giá và xếp hạng
của người dùng
①Đăng đánh giá

④Tiền típ cho đánh giá
(Tee-coin)
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②AI phán đoán đánh giá thích hợp

⑤AI học cùng sở thích của
người dùng có cùng thuộc tính

③Thù lao (TEE-coin)

User

⑥Hiển thị cá nhân hóa của người bán hàng

Phản hồi của người dùng
điểm đánh giá, tiền típ cho người
đánh giá, các hành động như yêu
thích, theo dõi, chia sẻ, v.v.

ants

⑦Sử dụng TEE-coin

Merch

Tăng độ tin cậy của đánh giá
Nội dung đánh giá do người dùng cung cấp được cấp giá trị băm trên blockchain, có thể phát hiện xem đánh giá có bị sửa đổi
hoặc thay đổi sau đó hay không. Từ thông tin như vậy, đảm bảo rằng nội dung tại thời điểm đăng lên không bị thay đổi và AI
sẽ phán đoán độ tin cậy của đánh giá. Người đánh giá sẽ được chấm điểm, người đánh giá nào được đánh giá là có độ tin cậy
cao sẽ được nhận TEE-coin như một khoản thù lao.

Token Economy

Cá nhân hóa bằng AI đơn giản hóa các quyết định

Phân phối TEE-coin trên nền tảng ChatTee, những người đánh
giá từ khắp nơi trên thế giới sẽ được nhận TEE-coin với tư cách
là một khoản thù lao cho các hoạt động của người dùng như
đăng các đánh giá tốt, check-in (xác nhận địa điểm đến), nhận
quảng cáo, sử dụng phiếu giảm giá. Ngoài ra, cũng có thể nhận
được tiền típ khi được những người dùng khác phản hồi “Like!”.
TEE-coin nhận được đó sẽ hình thành nên Token Economy có
thể được sử dụng bởi người bán. Điều này đóng một vai trò quan
trọng đó là hành động mang lại giá trị trên nền tảng của người
dùng sẽ cung cấp các ưu đãi về kinh tế. ChatTee cùng tồn tại với
người dùng, tạo ra nội dung đánh giá và thông tin đáng tin cậy
theo tiêu chuẩn thế giới, tạo nên nền tảng tìm kiếm người bán và
Token Economy đáng tin cậy nhất trong một thế giới có tính
minh bạch cao (công nghệ blockchain) – thứ không thể thực
hiện được trên các nền tảng đánh giá từ trước đến giờ.

ChatTee phân tích sở thích của người dùng từ thông tin người
bán, lịch sử xem đánh giá, thông tin vị trí, lịch sử mua hàng,
v.v, và học các phản hồi của người dùng về kết quả phân tích
đó. Ví dụ: nội dung đăng đánh giá, típ cho những người đánh
giá khác, yêu thích, theo dõi, chia sẻ, v.v để thực hiện cá nhân
hóa có độ chính xác cao. Dựa vào đó lọc và hiển thị những
cửa hàng phù hợp với giá trị quan của người dùng và tối ưu
hóa tốc độ ra quyết định của họ. Sở thích tìm kiếm người bán
hàng sẽ khác nhau tùy theo người dùng, nên bằng cách thêm
dữ liệu có liên quan cao của người dùng có sở thích tương tự
sẽ giúp tạo ra những khám phá mới.
Việc đăng các đánh giá tốt và nhận phản hồi từ người dùng
khác như nhận tiền típ giúp nâng cao hơn nữa độ chính xác
của việc cá nhân hóa.
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Giải quyết vấn đề đồng tiền kỹ thuật số/chương trình phần thưởng
Solution to Problems Faced by Cryptocurrency Users
Sử dụng các loại đồng tiền kỹ thuật số khác cho người bán hàng / chương trình phần thưởng

Có thể ngay lập tức nạp tiền (Top-Up) từ
các loại đồng tiền kỹ thuật số chính vào
TEE-coin.
Trao đổi
Điểm thẻ tín dụng

COUPON

Thanh toán nhanh chóng
với TEE-coin
Trao đổi

E-coupon

(Phiếu giảm giá điện tử)

Trao đổi

ts

Số dặm thưởng

an
Merch

(máy bay)

Trao đổi

Điểm thưởng khác

Nạp tiền kỹ thuật số (Top-up) nhanh chóng / Trao đổi với các chương trình phần thưởng khác
TEE-coin sẽ giải quyết vấn đề chỉ có thể sử dụng tại một số khu vực hạn chế trong các chương trình đồng tiền kỹ thuật
số và phần thưởng hiện tại. Bạn không cần sử dụng sàn giao dịch để trao đổi các đồng tiền kỹ thuật số chính (Bitcoin/
Etherum) mà có thể ngay lập tức nạp tiền (TOP-UP) trên ví của TEE-coin. TEE-coin có thể được sử dụng để mua hoặc
thanh toán cho phiếu giảm giá điện tử tại cửa hàng thành viên trong ChatTee. Do tốc độ thanh toán nhanh (nhanh nhất
thế giới) nên bạn sẽ không thấy mệt mỏi căng thẳng.
Ngoài ra, thông qua việc trao đổi TEE-coin với các chương trình phần thưởng khác và số dặm thưởng của hãng hàng
không, điều đó không chỉ giúp tăng cường sự tiện lợi và tính thanh khoản của TEE-coin bằng cách tương tác với các
chương trình phần thưởng khác, nó còn giúp giải quyết vấn đề biến mất của các chương trình đó. Vì vậy, Tee-coin
đóng vai trò là Token cầu nối giữa đồng tiền kỹ thuật số và chương trình phần thưởng.
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Giải quyết vấn đề của người bán hàng
Solution to Problems Faced by Merchants
Tối ưu hóa chi phí quảng cáo của người bán hàng bằng việc sử dụng TEE-coin
O2O Token Economy thực hiện gửi phiếu giảm giá điện tử đến đối tượng người dùng đang quan tâm và tăng cường
sự trao đổi.
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Sử dụng chức năng
thông báo để quảng cáo
hướng tới mục tiêu
(gửi E-coupon)

Gửi quảng cáo cho đối tượng người dùng
dựa trên thông tin vị trí và dữ liệu về sở
thích của người dùng.

User

Sử dụng E-coupon để
thanh toán bằng
TEE-coin

ants

Merch

Nhận TEE-coin sau khi
xem quảng cáo

ChatTee có thể gửi quảng cáo tối ưu nhất đến người dùng dựa trên thông tin vị trí và dữ liệu về sở thích của người dùng.
Người dùng có thể kiếm được TEE-coin bằng cách xem quảng cáo được gửi tới, vì thế sẽ giúp tăng tỷ lệ mở và trao đổi, giúp
thu hút khách hàng mới dễ dàng hơn. Mặt khác, người bán hàng cũng có thể sử dụng phiếu giảm giá điện tử để bán hàng giảm
giá trong khoảng thời gian giới hạn cho người dùng ChatTee, giảm thiểu việc tiêu hủy thực phẩm và tồn kho xấu. Ngoài ra,
cửa hàng không cần phải thực hiện bán hàng giảm giá trong khoảng thời gian giới hạn 1 cách công khai nên có thể hạn chế sự
ảnh hưởng xấu tới thương hiệu.
Bên cạnh đó, phân phối phiếu giảm giá dành cho khách hàng đến cửa hàng lần đầu và E-coupon dành cho khách hàng đến
cửa hàng lần thứ 2 và thứ 3 để tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng và tạo ra lượng khách hàng thường xuyên. Các chi phí quảng
cáo này có thể trả bằng TEE-coin hoặc tiền mặt, và một phần trong số đó sẽ trở thành Token Economy, sau này sẽ được trả lại
cho người dùng.
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Quy mô thị trường
Market Size

Market Value（Billion）

US$ 50,000

US$ 37,500

Thị trường tiềm năng
Lần
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Khoản

136

0
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.
tỷ Yên

US$ 25,000

ường
Thị tr oán
kh
chứng

US$ 12,500

US$ 0

g 35
Khoản ỷ Yên
t
n
nghì
iện tử
Tiền đ

1 Thị trường đồng tiền kỹ thuật số sẽ phát triển
Năm 2019, sự ra đời bộ luật về đồng tiền kỹ thuật số tại các quốc gia trên thế giới, đồng tiền kỹ thuật số đang thiết lập vị thế
của mình như một tài sản điện tử.
Việc sử dụng đồng tiền kỹ thuật số đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau, và mục đích của các Token chứng khoán
(Security token) đã được sử dụng vô cùng đa dạng, một số ví dụ có thể kể đến là đảm bảo cổ phiếu và bất động sản, chuyển
tiền liên ngân hàng, chuyển tiền giữa các cá nhân, thanh toán, Gold token, tiền tệ trong trò chơi (game), trao đổi điện, v.v.
Những thị trường tiềm năng này so với giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán thì vẫn còn rất nhỏ, chỉ chiếm 1/136, dự kiến sẽ
phát triển như là kênh đầu tư mới.

00B
US$ 1

Loyality points, Airline miles
Store credit, Gift cards

3B
US$ 4

Unused gift cards

5B
US$ 1
Amazongift
Aamzon
gift cards
cardss

30,000
25,000

105.2%

106.9%

15,000

13,020

107.7%

107.9%

120%
106.7%

106%

100%

20,000
13,730

14,440

15,440

16,630

17,950

19,150

20,300

80%
60%

10,000

40%

5,000

20%

0
Source 2016：PurselO,Inc

100%

105.5%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

Source 2017：Yano economic institution

2 Thị trường chương trình phần thưởng khác
Thị trường chương trình phần thưởng của Mỹ năm 2016 được cho là 10 tỷ USD (khoảng 11 nghìn tỷ Yên) và ở Nhật Bản cũng đang
có xu hướng gia tăng hàng năm lên tới 1,9 tỷ USD (khoảng 2 nghìn tỷ Yên). Trong tương lai, thị trường này dự kiến sẽ mở rộng.
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Chức năng chính của ChatTee
ChatTee Main Functions
Tìm kiếm
1 Chức năng đề xuất
Hiển thị các đề xuất hàng ngày
từ thông tin vị trí, thời gian,
kết quả xem, v.v.

2 Chức năng tìm kiếm
Tìm kiếm người bán từ các từ khóa

3 Yêu thích / lịch sử xem
Lưu lại những người bán hàng
được yêu thích

Sử dụng
7 E-coupon
Bạn có thể tìm được các phiếu
giảm giá rất hời. Có thể mua
phiếu giảm giá bằng TEE-coin
và sử dụng tại cửa hàng

Kiếm tiền/ Tích lũy
4 Chức năng đánh giá
(review)
Có thể đăng đánh giá ở 5 cấp độ
và hình ảnh, video. Nếu được AI
chấp thuận, bạn sẽ kiếm được
TEE-coin

5 Xác nhận địa điểm đến
(Check-in)
Khi quét mã QR tại cửa hàng
thành viên thì chi tiết thông tin
cửa hàng và phiếu giảm giá điện
tử được hiển thị. Bạn sẽ kiếm
được TEE-coin.

6 Chức năng đăng nhập
hàng ngày
Nhận được TEE-coin mỗi khi đăng
nhập một lần một ngày

Gia tăng
8 Chức năng ví
Số dư TEE-coin đã nạp và
TEE-coin kiếm được được hiển thị.
Có thể chuyển những đồng tiền kỹ
thuật số giữa các ví với nhau.

Chức năng dự định thêm vào năm 2019
1 Ứng dụng dành cho người bán hàng
Chức năng xác nhận số lượng check-in / chức năng xác nhận số lượng sử dụng phiếu giảm giá / chức năng thanh toán /
chức năng quảng cáo / chức năng cập nhật thông tin cửa hàng / chức năng phân tích khách hàng

2 Chức năng coin-back
Trả lại coin khi sử dụng phiếu giảm giá, khi thanh toán

3 Nâng cấp phiên bản của chức năng đánh giá
Video, review dễ dàng

4 Nâng cấp phiên bản của trang Top
Hiển thị các đánh giá mà người dùng quan tâm

5 Trao đổi với các hệ thống phần thưởng khác (ví dụ số dặm thưởng)
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Mô hình kinh doanh
Business Model
Tốc độ thanh toán nhanh nhất thế giới và lệ phí thấp nhất thế giới

①Lệ phí trao đổi bằng cách nạp
tiền (TOP-UP)

0.01%

③Lệ phí khi thanh toán
TEE-coin
Trao đổi

ts

an
Merch

Điểm thẻ tín dụng
COUPON

0.5%

Trao đổi

E-coupon

Lệ phí của cửa hàng áp dụng là 0
Thu nhập từ quảng cáo (100$/tháng trở lên)

(Phiếu giảm giá điện tử)

①Chức năng quảng cáo hướng tới mục tiêu

Trao đổi
Số dặm thưởng

*Bán hàng giảm giá giới hạn thời gian bằng thông báo
*Phân phối phiếu giảm giá cho người dùng nhất định
※Tối đa 4 lần một tháng

②Chức năng hiển thị phiếu giảm
giá dành cho từng người dùng

(máy bay)

Trao đổi

Điểm thưởng khác
②Lệ phí đổi phiếu giảm giá điện tử và các
chương trình phần thưởng khác 3TEC

Mô hình lợi nhuận phân thành hai loại lớn sau.

Có thể tùy chỉnh hiển thị phiếu giảm giá cho
người dùng ứng với số lần đến cửa hàng ví
dụ đến lần đầu, lần thứ 2.
Tăng tỷ lệ giữ chân khách và tăng khách
hàng trung thành.
※Tối đa 50 người dùng

③Tăng cường thông tin cửa hàng
Có thể thêm hình ảnh cửa hàng, video, thông
tin menu và tùy chỉnh hiển thị các đánh giá
yêu thích lên hàng đầu. Tăng cường các thông
tin hữu ích và tăng cường hình ảnh thương hiệu.

④Chức năng dự đoán số lượng khách hàng
đến (AI)
Phân tích và dự đoán từ các đánh giá.

1 Lệ phí chuyển đổi từ người dùng
Khi giao dịch với người bán hàng, bạn có thể nạp tiền (TOP-UP) từ các đồng tiền kỹ thuật số (Bitcoin, Ethereum) vào TEE-coin
mà không cần đổi sang Fiat (tiền mặt) thông qua sàn giao dịch và sử dụng thẻ tín dụng. Lệ phí chuyển đổi là 3 TEC khi trao đổi
phiếu giảm giá điện tử, với lệ phí trao đổi là 0,01% trên mỗi giao dịch, đây là mức phí thấp nhất thế giới.
Lệ phí cho người bán áp dụng thanh toán TEE-coin là 0.
Trong tương lai, chúng tôi dự định tiếp nhận cả việc nạp tiền (TOP-UP) từ Ripple, Litecoin và Altcoin.

2 Thu nhập từ quảng cáo của người bán
Thu nhập từ quảng cáo của người bán đối với cửa hàng ăn uống là 100 USD trở lên hoặc TEE-coin tương ứng, đối với
dịch vụ làm đẹp là 200 USD hoặc TEE-coin tương ứng. Có thể bổ sung các lựa chọn tùy theo số người sử dụng.
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So sánh với đối thủ cạnh tranh
Competitor Analysis
Sử dụng tương hỗ với nhau giữa dịch vụ thanh toán đồng tiền kỹ thuật số và chương
trình phần thưởng
Hiện tại có rất ít nhà cung cấp thanh toán đồng tiền kỹ thuật số, trong hầu hết các trường hợp, chỉ có thể trao đổi thành
Fiat (tiền mặt) thông qua sàn giao dịch. Cũng có một số nhà cung cấp cung cấp việc nạp tiền vào thẻ tín dụng, nhưng
hầu hết đều hạn chế về số tiền sử dụng và nơi sử dụng. Ngoài ra, do lệ phí thanh toán và lệ phí chuyển đổi cao nên
không được nhiều người dùng sử dụng. Hiện chưa có nhà cung cấp dịch vụ lớn nào về việc sử dụng tương hỗ với nhau
giữa đồng tiền kỹ thuật số và các chương trình phần thưởng.
Công ty chúng tôi thực hiện thanh toán Token cho tất cả các loại đồng tiền kỹ thuật số và tất cả người bán với sự tiện lợi
và lệ phí vô cùng thấp (mức thấp nhất thế giới).
Exchange Fee（%）
0.20%
0.16%

Lệ phí chỉ bằng 1/20 so với
các sàn giao dịch chính
H
ổi CTY
Trao đ

0.12%
0.08%
0.04%
0%

TEE-c

oin

B
ổi CTY
Trao đ

Ứng dụng tìm kiếm người bán
Có rất nhiều ứng dụng tìm kiếm người bán hàng mà người dùng sử dụng.
Việc tìm kiếm người bán ví dụ như ứng dụng đánh giá mà Google Maps, TripAdvisor, Facebook, Instagram và Local
cung cấp được yêu cầu phải cá nhân hóa hơn và độ chính xác của nó cũng rất quan trọng. Có nhiều người dùng bị ảnh
hưởng bởi những người có ảnh hưởng và đánh giá, việc làm thế nào để tăng số lượng đánh giá, để truyền tải sự hấp dẫn
cho người dùng và tiếp cận họ cũng là một thách thức đối với người bán.
Tuy nhiên, người dùng cần có động cơ để viết đánh giá. Ngoài ra, cũng cần có động cơ để khiến người dùng tìm thấy
cửa hàng. Điểm mạnh của chúng tôi là cải thiện động lực và sự tham gia của người dùng thông qua TEE-coin.
Chúng tôi cung cấp nền tảng ChatTee Token Economy miễn phí cho tất cả người bán.
Chức năng đăng ký người bán, đăng ký phiếu giảm giá, chức năng thanh toán TEE-coin và chức năng check-in đều có
thể sử dụng miễn phí. Với Token Economy mới (chương trình phần thưởng) và lợi thế về giá rẻ (giá thấp nhất thế giới),
chúng tôi cung cấp các giải pháp để thu hút khách hàng, giữ chân khách hàng và cải thiện hình ảnh thương hiệu.

$ 1,250
$ 1,000

Giá bằng 1/10 so với các ứng
dụng địa phương chủ yếu

$ 750

ny F

Compa

$ 500
$ 250
$0
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Hội Đồng Quản Trị
Advisory Board Members
Chủ tịch

Patrick Chee PBM
Ông Chee hiện là luật sư, luật sự của tòa án tối cao tại Singapore và
luật sư tòa án cấp cao của Anh Quốc và xứ Wales. Từ năm 1980,
Ông tham gia vào công việc pháp lí tư nhân. Hiện tại ông đang là cố
vấn pháp lí cấp cao tại văn phòng pháp lí quốc tế Withersworldwind.
Ông đồng thời cũng là công chứng viên, công chứng tuyên thệ và là
cố vấn luật danh dự của Hiệp hội thương mại Singapore. Ông Chee
đã nhận giải thưởng quốc gia (National Day Awards) năm 2013 (huy
chương dịch vụ công - Pingat Bakti Masayarakat) từ Thủ tướng
nước cộng hòa Singapore.

CEO

Leslie Yong PBM, BBM, BBM（L）
Ông Yong đang tham gia vào rất nhiều công việc của các hiệp hội và
ủy ban. Ông là chủ tịch sáng lập và cố vấn hiệp hội thương mại
khách sạn Singapore từ năm 1995 đến nay.
Ông Yong nhận huy chương dịch vụ công (PBM) năm 1988, ngôi
sao dịch vụ công (BBM) năm 1996, ngôi sao dịch vụ công (Bar)BBM(L) năm 2012 là huy chương danh dự cao nhất. Ông đã nhận
PBM, BBM, BBM(L) từ Thủ tướng nước cộng hòa Singapore vì
những đóng góp cho cộng đồng tại Singapore

Cố vấn

John Teo PBM BBM
Ông Teo là kế toán và có trên 25 năm kinh nghiệm quản lí ở vị trí cao
cấp. Hiện tại ông đang làm việc cho hiệp hội Xổ số toàn quốc của
Singapore và là hội trưởng Cục quản lí rủi ro cho các công ty game.
Trước đó ông đã có 14 năm làm việc với vị trí giám đốc tài chính cho
công ty đầu tư, bệnh viện nhà nước và công ty kế toán.
Ông Teo có bằng MBA của đại học Wales và học vị danh dự về kế
toán của đại học quốc gia Singapore. Ông là nghiên cứu viên đặc biệt
của hiệp hội kế toán Singapore (ISCA). Ông Teo đã nhận huy chương
dịch vụ công năm 2002 và nhận giải thưởng ngôi sao dịch vụ công từ
Thủ tướng nước cộng hòa Singapore năm 2012.
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Hội Đồng Quản Trị
Advisory Board Members
CMO

Andrew Ang
Ông Andrew Ang đảm nhiệm vị trí CMO (Chief Marketing
Officer) tại nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau với kinh
nghiệm đa dạng trong lĩnh vực Marketing, phát triển kinh doanh và
nhân sự. Ông hiện đang là tổng giám đốc của công ty HR Centre
Pte. Ltd và ông đã thành công trong việc triển khai kinh doanh ở
Châu Á và Trung Đông trong suốt 30 năm qua.

Cố vấn pháp lí

Withers Khattar Wong
Công ty luật quốc tế tập hợp các luật sư có bằng cấp tại các địa
danh ở Singapore, London( UK), Geneva, Milan, Padua, HongKong, Tokyo, Malaysia, India, Indonesia, New Zealand, Hồ Chí
Minh (Việt Nam), Thượng Hải (Trung Quốc), British Virgin
Islands, New York, Green wich, New Haven, San Francisco,
Los Angeles, Rancho Santa Fe, San Diego, Melbourne &
Sydney (Úc).
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Thành viên phát triển
I.T and Blockchain Team
CTO

Toshiyuki Maeda
Ông Toshiyuki Maeda là CTO tại công ty TEE-COIN, đồng thời ông cũng đang giữ
vị trí CEO cho 1 số công ty phát triển phần mềm.
Trước đây ông Maeda làm việc cho công ty OMRON, ông đã tham gia nhiều dự án
với vị trí là kỹ sư kết nối mạng và kỹ sư phần mềm.
Ông là nhà phát minh và đã lấy bằng sáng chế liên quan đến xử lí màn hình tại Nhật.
Ông có nhiều kinh nghiệm quản lí dự án và quản lí kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực đa
dạng, từ thiết kế kết nối mạng, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển phần mềm nhúng,
ứng dụng Web đến phát triển ứng dụng trên điện thoại thông minh. Đến thời điểm
hiện tại Ông Maeda đã có kinh nghiệm về phát triển hệ thống trong rất nhiều lĩnh
vực như buôn bán lẻ, sản xuất, dịch vụ, ngành ăn uống, vận tải, …v.v. Đối với từng
lĩnh vực ông đều có kiến thức sâu rộng và sẽ phát huy những kinh nghiệm này
hướng đến việc mở rộng sử dụng ChatTee trong tương lai.
Product Owner

Christ Lestario
Christ Lestario là Giám đốc phát triển sản phẩm của ChatTee (product
owner). Trước đây, ông từng làm việc cho các công ty IBM, Toshiba
và Panasonic. Ông là nhà phát minh có 2 bằng sáng chế cấp tại Mỹ,
ông có thế mạnh về kinh nghiệm quản lí dự án và kỹ thuật trong nhiều
lĩnh vực khác nhau như máy móc, bất động sản, sản xuất, hệ thống
quản lí thông tin mua bán, hệ thống ERP, hệ thống cơ sở hạ tầng đám
mây. Ông Christ hiểu khá rõ về thị trường châu Á và với sự hiểu biết
đa văn hóa cùng với khả năng đa ngôn ngữ cũng như kiến thức về kỹ
thuật, mục tiêu của ông là tạo nên ChatTee với chất lượng cao hơn.

Development manager

Nguyễn Đỗ Bảo Anh
Nguyễn Đỗ Bảo Anh là trưởng phòng phát triển với nhiều kinh
nghiệm quản lí dự án và quản lí chất lượng. Hiện tại anh Bảo
Anh đang quản lí nhóm phát triển tại Việt Nam. Anh có kinh
nghiệm quản lí nhiều dự án phần mềm khác nhau trong các lĩnh
vực như block chain, thương mại điện tử, viễn thông, ngân hàng,
hệ thống đánh giá. Mục tiêu của anh là đem đến một thành công
khác cùng với ChatTee.
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Thành viên phát triển
I.T and Blockchain Team
Data Scientist

Nguyễn Mạnh Trường
Nguyễn Mạnh Trường là chuyên gia phân tích dữ liệu có bề dày
kinh nghiệm phân tích khách hàng và anh đồng thời là kỹ sư trong
lĩnh vực dầu khí, Anh nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực và viết rất nhiều
tài liệu nghiên cứu liên quan đến Deep Reinforcement Learning,
Sequential Decision Making, Extrinsic & Intrinsic Reward Function,
Matrix Factorisation. Hiện tại, Anh Trường đang tập trung vào nâng
cao trải nghiệm cá nhân của người dùng bằng cách phân tích và dự
đoán hành vi của khách hàng thông qua phân tích dữ liệu.

Blockchain Engineer

Nguyễn Trần Hồ Thanh Sơn
Nguyễn Trần Hồ Thanh Sơn là trưởng nhóm công nghệ Blockchain
chuyên về xây dựng hợp đồng thông minh (smart contracts), chiến
lược, tài sản số và nhận dạng. Anh Sơn chuyên làm về ERC20 dựa
trên việc truyền tin bằng ký tự và phần thưởng trên hệ thống
blockchain, anh có nhiều năm kinh nghiệm về xây dựng hệ thống
ERP, công cụ tìm kiếm và phân tích dữ liệu lớn. Hiện tại anh Sơn
đang quản lí chính hệ thống blockchain của ChatTee cùng với các
hoạt động Presales và hệ thống KYC.

Backend Engineer

Trịnh Trung Dũng
Trịnh Trung Dũng học chuyên ngành khoa học máy tính tại trường đại
học Việt – Đức. Hiện tại anh đang đảm nhân vị trí kỹ sư Back end tại
công ty. Anh có sự quan tâm sâu sắc đến thiết kế phần mềm, kiến trúc
phần mềm và công nghệ Blockchain Anh đã xây dựng thành công hợp
đồng thông minh Stellar vào đề tài luận án: 2 bên cùng ký xác nhận
bằng cách sử dụng tài khoản kí quỹ với việc hẹn giờ (time lock) và
khôi phục token. Đồng thời, anh là một nhà đầu tư kinh nghiệm có
nhiều kiến thức về đồng tiền kỹ thuật số và danh mục đầu tư rõ ràng.
Bản thân anh tự đầu tư vào công ty bởi vì anh tin chắc rằng điều đó sẽ
tạo động lực thúc đẩy anh đóng góp và tạo nên sản phẩm tốt nhất một
cách mạnh mẽ nhất.
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Số lượng người dùng và số lượng cửa hàng thành viên
Traction
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Lộ trình 2019-2020
Roadmap
Năm 2019
Jan

Feb

Mar

Apr

May

June

July

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Sự kiện TEE-COIN
Bắt đầu tiền thưởng câu lạc bộ triệu
phú (Million club)

Presale IEO TOKEN từ
(22/07 – 31/08)

Initial
Exchange
Offering
(IEO)
TEE-coin lên sàn
giao dịch

Lịch trình cập nhật ứng dụng
Ra mắt ứng dụng
ChatTee

Cập nhật
NEW UI/UX

Bắt đầu dịch vụ
E-coupon

Chức năng check-in

Chức năng đánh giá mới

Chức năng phê duyệt
đánh giá

Banner quảng cáo

Chức năng thưởng
cho việc đăng nhập

Coupon hoàn tiền
(Coin back)

Chức năng nạp tiền
Bitcoin/Ethereum

Chức năng nạp tiền
Tether

Chức năng dặm thưởng

Ra mắt app cho người bán
hàng với chức năng rút
và chuyển TEC.

Số lượng người dùng
150,000

Bắt đầu dịch vụ thanh toán
TEE-coin với coinback

Số lượng cửa hàng
7,000

Bắt đầu dịch vụ thanh toán
Dịch vụ thông báo quảng cáo
Bắt đầu dịch vụ thanh toán
Tùy chỉnh phiếu giảm giá
Bắt đầu dịch vụ thanh toán
Chức năng tăng cường
thông tin cửa hàng

Năm 2020
Jan

Feb

Mar

Apr

May

June

July

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Sự kiện TEE-COIN
TEE-coin lên sàn
giao dịch mới

TEE-coin lên sàn
giao dịch mới

Lịch trình cập nhật ứng dụng
Chức năng Timeline

Tích hợp với mạng xã hội
(FB, Instragram &
messaging app)

Mở API tích hợp với nền
tảng của đối tác

Chức năng nạp tiền
Libra

Đăng đánh giá video
Phối hợp với các hệ
thống phần thưởng khác

Chức năng quảng
cáo video

Chức năng nạp tiền mặt
của người dùng

Chức năng kinh
doanh bên trong
Số lượng người
dùng 500,000

Số lượng cửa
hàng 200,000
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Million club
TEE-coin MILLION CLUB
Chúng tôi xây dựng sẵn hệ thống Million club (câu lạc bộ triệu phú) nhằm
mục đích giữ đồng tiền ổn định trong thời gian dài.
Million Club ám chỉ người giữ trung bình 1.000.000 TEC một tháng trở lên.
Trên ví sẽ hiển thị “MILLION CLUB”.

Lợi ích của Million club
Thành viên của hội có thể nhận 25% tổng lệ phí thanh toán
hàng tháng khi giao dịch được thực hiện với người bán hàng
như 1 hình thức tiền thưởng. Hiện tại, lệ phí thanh toán
TEE-coin là 0,5% trên tổng số tiền thanh toán cho người bán
hàng. Do đó 25% hay nói cách khác 0,125% của số tiền thanh
toán đó sẽ được phân bổ cho toàn bộ Million club vào cuối mỗi
tháng ứng với số lượng nắm giữ coin.
Million TEC
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80,000
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60,000

s

●Bonu

40,000

45

20,000

30

0

15
0
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※Chỉ có Million club tính từ cuối tháng 10 năm 2019 đến cuối tháng 9 năm
2020 được nhận được tiền thưởng đặc biệt 2,25% mỗi tháng cho số tiền
nắm giữ.
(Thành viên nhóm và Đối tác không được bao gồm trong Million club.)
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Phân bổ Token
Token Distribution
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Chúng tôi sẽ thực hiện đóng băng (lock-up) khoảng 67,2 tỷ TEC, tương đương 93% trong số 72,4 tỷ TEC do
công ty TEE-COIN sở hữu để loại trừ mối lo ngại rằng giá sẽ giảm mạnh khi lượng cung cấp ra thị trường
tăng do công ty TEE-COIN tung một lượng lớn TEE-coin ra thị trường. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2019 là thời
điểm công bố việc thực hiện đóng băng cho đến cuối tháng 10 năm 2020, 67,3% của toàn bộ TEE-coin sẽ bị
đóng băng thực sự. Về việc đóng băng này, kể từ tháng 11 năm 2019, vào ngày mồng 1 hàng tháng, 41,9 tỷ
TEC trong số 72,4 tỷ TEC sẽ được mở và công ty TEE-COIN có thể tung ra thị trường TEE-coin. Nếu trong
tháng đó không tung ra hết 41,9 tỷ TEC thì số TEE-coin còn lại sẽ bị khóa lại trong 120 tháng. Mục đích của
việc đóng băng của công ty TEE-COIN là để dễ dàng tính toán lượng TEE-coin được cung cấp ra thị trường,
tạo ra môi trường giúp những người nắm giữ TEE-coin có thể thực hiện các giao dịch một cách an toàn.

Đối với các Team Member (Thành viên Nhóm) (không bao gồm 0,5%) và Partner (Đối tác), sau khi niêm yết
trên sàn giao dịch sẽ bị khóa trong 36 tháng, và sau đó mỗi tháng họ có thể bán ra tối đa 45,9 triệu TEC. Số
lượng này tương đương 0,21% tổng số lượng phát hành.

19

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Disclaimer

Công ty và ban lãnh đạo, người đại diện, nhân viên, đại lý và bên thứ ba không chịu trách nhiệm gì trong việc tạo tài
liệu này, về tính chính xác và nội dung của tài liệu này; và cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc bồi thường
thiệt hại do vi phạm hoặc chi phí gì một cách trực tiếp, tuỳ thuộc, tình cờ hay gián tiếp. Ngoài ra, chúng tôi cũng không
có nghĩa vụ về các tổn thất phát sinh do việc khách hàng sử dụng tài liệu này. Thông tin và nội dung mô tả trong tài liệu
này có thể được thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo trước. Vui lòng sử dụng dựa theo các lời khuyên
chuyên môn độc lập.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Sách trắng này không bao gồm các lời khuyên về đầu tư, pháp lý, thuế, quy định, tài chính, kế toán hoặc các lời khuyên
khác, không phải là cơ sở duy nhất để đánh giá các giao dịch liên quan đến việc sở hữu TEE-coin (TEC) token. Trước
khi sở hữu TEE-coin, người dự định mua cần tham khảo ý kiến của các nhà tư vấn về pháp lý, đầu tư, thuế, kế toán và
lĩnh vực khác, để phán đoán về lợi ích tiềm năng, chi phí phải chịu và các tác động khác của các giao dịch đó. Bất kỳ
nội dung nào trong sách trắng này không cấu thành một bản cáo bạch hoặc chào mời đầu tư, và cũng không liên quan
đến bất kỳ lời đề nghị mua chứng khoán hoặc chào mời mua chứng khoán trong bất kỳ lĩnh vực tài phán nào. Tài liệu
này không được tạo thành dựa theo bất kỳ luật pháp hoặc quy định của bất kỳ lĩnh vực tài phán nào ví dụ như cấm hoặc
hạn chế sử dụng, giao dịch đối với các đồng kỹ thuật số, và cũng không chịu bất kỳ ràng buộc nào kiểu như vậy.

Contact Information

support@tee-coin.com（English only）

© ChatTee 2019
Ofﬁcial Twitter Account

https://twitter.com/teecoin_eng （English）
https://twitter.com/teecoin_cn （中文群）
https://twitter.com/teecoin_jp

Ofﬁcial Facebook Page
Ofﬁcial YouTube
Ofﬁcial Telegram

https://www.facebook.com/ChatTeeReview
https://www.youtube.com/channel/UCMWM5RzbTYP9xIR5dPEc5Ow
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iOS App Store
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https://apps.apple.com/sg/app/chattee/id1437130675
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