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I

GIAO THỨC POC (PROOF OF
CONTRIBUTION)

• POC Proof of contribution – Giao thức đồng thuận
• Tạo ra sự công bằng giữa người dùng và nhà phát
triển sản phẩm.
• Là giao thức xác định phần thưởng theo tỉ lệ đóng
góp của người tham gia.
• Được xác nhận dựa trên bằng chứng đóng góp của
người dùng, có thể là thiết bị, có thể là dung lượng
lưu trữ ổ cứng – cho phép các thiết bị khác tham gia
đào coin sử dụng không gian trống trên ổ cứng của
họ để khai thác các loại tiền điện tử.

I

GIAO THỨC POC (PROOF OF
CONTRIBUTION)

Nhận thấy tiềm năng của đồng FXT
trong dự án Fx247 các chuyên gia về
Smart Contract đã đàm phán và
mua về trữ lượng 15 triệu đồng FXT
Token để phát triển dự án mang tên
Fx247 POC.

II. FX247 POC – SỰ CÔNG BẰNG TẠO NÊN GIÁ TRỊ

o Tên công ty: FX CONTRIBUTION LTD
o Địa chỉ đăng ký: 27 OLD GLOUCESTER
STREET LONDON UNITED KINGDOM
WC1N 3AX
o Mã số công ty: 13418018

II. FX247 POC – SỰ CÔNG BẰNG TẠO NÊN GIÁ TRỊ

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN

CEO

BLOCKCHAIN
DEVELOPER

CMO

II. FX247 POC – SỰ CÔNG BẰNG TẠO NÊN GIÁ TRỊ

CEO JUSTIN COOPER
Tại: BIRMINGHAM, ANH QUỐC

o
o
o
o
o
o
o

1998: Tốt nghiệp cấp 3 tại trường ALBYN SCHOOL
1998 - 2002: Tốt nghiệp ngành Ngoại Thương (Foreign Trade) tại
University of Sussex tại Brighton
2002 - 2006: Tốt nghiệp Thạc Sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại trường
University of Greenwich tại London
2006 - 2010: Quản lý tại Bromford
2010 - 2015: Quản lý tại Lookers
2015 - 2020: CEO tại công ty Salesforce Anh Quốc
2020: Hiện đang là CEO tại FX247

II. FX247 POC – SỰ CÔNG BẰNG TẠO NÊN GIÁ
TRỊ

Fx247 POC được
phát triển dựa trên
cơ chế POC, một cơ
chế đồng thuận mới
và duy nhất trên nền
tảng Blockchain

Fx247 POC là một dự
án phi tập trung minh
bạch về dòng tiền,
cho phép người dùng
thấy được quỹ bảo
chứng của dự án

Tạo ra một cộng đồng
người sở hữu FXT
Token và ở đó tạo ra
sự công bằng giữ
người tham và nhóm
phát triển dự án

Fx247 POC dùng
chính
đồng
FXT
Token để tạo ra quỹ
bảo chứng dành cho
dự án

II. FX247 POC – SỰ CÔNG BẰNG TẠO NÊN GIÁ TRỊ
Fx247 POC

02

01
Mọi thứ được công
khai minh bạch và
cùng với việc mở cổng
API, Fx247 POC giúp
cộng đồng kiểm soát
và chia sẻ quyền lợi và
trách nhiệm cùng nhau

Với Fx247 POC, mọi
thứ đều công bằng và
người tham gia được
hưởng quyền như thế
nào là tùy vào mức độ
cống hiến của họ

03
Tùy theo mức độ đóng
góp FXT của bạn hoặc
những đóng góp về phát
triển cộng đồng Fx247
POC, bạn đều có thể
nhận được những phần
thưởng xứng đáng từ
những việc trên.

II. FX247 POC – SỰ CÔNG BẰNG TẠO NÊN GIÁ
TRỊ
FX247 POC
 Nhà phát triển hay người dùng chỉ có một cách để nhận
thêm FXT token đó là đóng góp FXT Token vào Quỹ Bảo
Chứng giá trị FXT token.
 FXT token luôn được đảm bảo giá trị tối thiểu bằng Quỹ
Bảo Chứng tại mọi thời điểm.
 Giao thức POC đi đúng với lý thuyết của quỹ bảo chứng
tiền tệ, chắc chắn với giao thức tuyệt vời này, cộng đồng
FXT sẽ phát triển mạnh mẽ và những phần thưởng tuyệt
vời sẽ dành cho sự đóng góp của các cá nhân trong việc
phát triển cộng đồng.

III.FXT TOKEN – CƠN SỐT MỚI TRONG THỊ
TRƯỜNG CRYPTO

Quỹ bảo chứng

Thông qua Smart
Contract

Nạp FXT Token

Lợi nhuận
0.25% - 0.4%
Dùng thuật toán POC để đánh
giá mức độ cống hiến

Ví người dùng

FXT Token được
chuyển ra ví của bạn

Quy đổi FXT Token
Theo giá trị mỗi ngày

USD Wallet

III

FXT TOKEN – CƠN SỐT MỚI TRONG THỊ
TRƯỜNG CRYPTO

FXT TOKEN được phát triển bởi
sự đóng góp của nhiều kỹ sư
chuyên về Smart Contract.

FXT TOKEN là đồng tiền được sử dụng
trong hệ sinh thái của Fx247 bao gồm:
FX247 Binary Option, FX247 POC..

FXT TOKEN là đồng tiền được đông đảo
cộng đồng blockchain đón nhận và có các
hệ sinh thái đang thu hút đông đảo cộng
đồng

Là dự án có lộ trình phát triển đúng
như kế hoạch.

III

FXT TOKEN – CƠN SỐT MỚI TRONG THỊ
TRƯỜNG CRYPTO
Cộng đồng sở hữu FXT Token
FXT Token được sở hữu bởi hơn 5000 nhà đầu tư
thuộc cộng đồng đầu tư tiền điện tử trên thế giới

Việt Nam

Úc

Mỹ

Thái Lan

Nga

Anh Quốc

IV

TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA
FXT TOKEN
Có cộng đồng sở hữu vô
cùng lớn đến từ nhiều
quốc gia trên thế giới

Với sự tăng trưởng về số lượng hệ
sinh thái của mà FXT token tham
gia đã đáp ứng hầu hết sự quan tâm
của cộng đồng như hệ sinh thái:
cổng nạp Ibet, sàn giao dịch Forex/
Coin, tool trade liên sàn…

Có tính thanh khoản cao bằng
cách trực tiếp swap trên sàn .

IV

TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA FXT TOKEN
 Là đồng tiền được rất nhiều chuyên gia quan tâm và xây

dựng nhiều hệ sinh thái xung quanh
Sàn đấu giá trực tuyến để mua
những sản phẩm cao cấp từ ô tô đến
các sản phẩm công nghệ như điện
thoại với giá bằng 50% giá thị
trường, bằng chính đồng FXT token

Các trang thương mại điện tử, cho
phép người dùng có thể mua các
sản phẩm với giá giảm từ 10% đến
20% khi mua bằng FXT token

Hơn 15 triệu FXT token đã được
phân quỹ dành riêng cho việc phát
triển CỘNG ĐỒNG.

FXT Token đã được lên sàn quốc tế
JustSwap, đây là 1 trong những sàn thuộc
top 10 trên Coinmarketcap.

IV

TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA
FXT TOKEN
Cộng đồng quan tâm mong muốn sở hữu ngày càng đông khiến giá trị của đồng tiền
ngày một gia tăng.
 Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư sở hữu FXT token ngay trong giai đoạn

ITO đã có thể tăng tài sản của mình lên X5 thậm chí X10 lần đến từ nhiều nguồn lợi
nhuận khác nhau như:

Trao đổi FXT token nhờ vào sự tăng giá trên các sàn giao dịch quốc tế

Lợi nhuận từ các hệ sinh thái

Trade FXT token trên các sàn giao dịch Coin/Forex

V

CHÍNH SÁCH ĐỒNG HÀNH CÙNG
FX247

100 USD – 500
USD

Staking Box 150%
Daily USD 0.25%

Staking Box 200%
Daily USD 0.3%

501 USD –
10.000 USD

Điều kiện:
Mỗi ID được rút theo lịch: 2 lần/tuần
Maxout tổng thu nhập:
- Gói dưới 500 USD: 300%
- Gói từ 501 USD trở lên: 400%

10.001 USD –
50.000 USD

Staking Box 250%
Daily USD 0.35%

Staking Box 300%
Daily USD 0.4%

Từ 50.001 USD

V

CHÍNH SÁCH ĐỒNG HÀNH FX247
•
•
•

Hoa hồng trực tiếp: 8%
Hoa hồng nhánh yếu: 8%
Hoa hồng theo level:

Nhánh yếu có 150.000 USD
trở lên, bạn sẽ đạt level 1

Nhánh yếu có 500.000 USD
trở lên, bạn sẽ đạt level 3

Nhánh yếu có 1.500.000 USD
trở lên, bạn sẽ đạt level 5

Level 1

Level 2

Nhánh yếu có 300.000 USD
trở lên, bạn sẽ đạt level 2

Level 4

Nhánh yếu có 1.000.000 USD
trở lên, bạn sẽ đạt level 4

Level 3

Level 5

V

CHÍNH SÁCH ĐỒNG HÀNH FX247

Bạn nhận 5% lợi nhuận
từ cấp 2 đến cấp 5 (40%
nhận ngay và 60% cộng
vào Staking Box)

Level 1

Bạn nhận 5% lợi nhuận
từ cấp 2 đến cấp 10
(40% nhận ngay và 60%
cộng vào Staking Box)

Level 2

Bạn nhận 5% lợi nhuận
từ cấp 2 đến cấp 3 (40%
nhận ngay và 60% cộng
vào Staking Box)

Level 5

Level 3
Level 4

Bạn nhận 5% lợi nhuận
từ cấp 2 đến cấp 7 (40%
nhận ngay và 60% cộng
vào Staking Box)

Bạn nhận 5% lợi nhuận
từ cấp 2 đến cấp 12
(40% nhận ngay và 60%
cộng vào Staking Box)

VI

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

• Nghiên cứu thị
trường và tập hợp đội
ngũ chuyên gia công
nghệ Blockchain

Quý 1
Quý 2

Quý 3
Quý 4

2019

• Nghiên cứu công
nghệ, xây dựng
chiến lược thâm
nhập thị trường
Forex.
• Xây dựng nền
tảng sàn giao dịch
ngoại hối

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

VI

•

Sàn giao dịch ngoại
hối FX247 POC ra
đời, thu hút hơn
10.000 lượt truy cập
mỗi ngày

Quý 1
Quý 2

Quý 3
Quý 4

2020

• Duy trì và phát triển
sàn giao dịch tại các
quốc gia Châu Á và
Trung Đông
• Lên kế hoạch phát
hành và phát triển
đồng token riêng
của dự án.

VI

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN
•

Quý 1

•

•

Chính thức mở bán ITO
FXT đến tay cả nhà đầu
tư với giá token tăng theo
lộ trình.
Đẩy giá FXT đạt 0,95$
trong quý đầu năm.

• Kết nối các đối tác tại
thị trường Châu Mỹ và
Châu Á, mở rộng cộng
đồng sở hữu FXT
• Triển khai hệ sinh thái
FX247 POC nhầm
mục tiêu xây dựng
cộng đồng tham gia sở
hữu FXT lớn mạnh

Quý 2

•

Quý 3

• Tích hợp tính năng lưu trữ,
chuyển và thanh toán đồng
FXT trong hệ thông FX247
• Niêm yết lên 2 sàn quốc tế

2021

Nghiên cứu hệ sinh thái
thương mại điện tử toàn cầu
và cho ra mắt sàn thương
mại điện tử FXZone tại khu
vực Châu Âu giúp cộng đồng
trực tiếp mua hàng hoá bằng
FXT Token.
Đồng thời lên kế hoạch ra
mắt hệ thống live Casino
trực tuyến mang đến cho
người chơi trải nghiệm như
tham gia cá cược tại Las
Vegas.

Quý 4

VI

•

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Cho phép gọi vốn trực tiếp đối với
các dự án Start Up sử dụng FXT
làm đồng tiền giao dịch chính
thức, vừa hỗ trợ cho các công ty
Start Up, vừa có thêm cơ hội
phát triển, giúp cộng đồng FX247
có cơ hội trải nghiệm những nền
tảng công nghệ mới và thực tiễn.
•
Phát triển hệ sinh thái cho vay
ngang hàng P2P Lending, cho
phép nhà đầu tư sở hữu FXT có
thể vay và cho vay, xoay chuyển
và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Quý 1
Quý 2

•

Quý 3
Quý 4

2022

•

Mở rộng quy mô hoạt
động FXZone tại
châu Á tại cả lĩnh vực
hàng hoá cao cấp.
Nghiên cứu mở rộng
thị trường FXT qua
các lĩnh vực như
thương mại, thanh
toán điện tử,...

VI

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

• Hợp tác với nhiều đối tác để
chính thức dùng đồng FXT
để trao đổi.
• Phát hành thẻ lưu trữ FXT
cho phép nạp - rút tiền mặt
tại các cây ATM có liên kết.

Quý 1
Quý 2

•

Quý 3
Quý 4

2023

Được các châu Âu
chấp thuận đưa FXT
vào thanh toán như
các đồng tiền Đô la,
Euro,...

THANK YOU

