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1. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
CHÚNG  TÔI  KHUYÊN  BẠN  HÃY  ĐỌC  KỸ  PHẦN  “MIỄN TRỪ 
TRÁCH NHIỆM” NÀY TRƯỚC KHI TIẾP TỤC ĐỌC CÁC NỘI DUNG 
KHÁC CỦA BẠCH THƯ DO BITCOINBLINK PHÁT HÀNH NÀY. 

PHẦN NÀY ĐƯỢC CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 04 THÁNG 07 NĂM 2019.

Thông tin trình bày trong bạch thư này đơn thuần chỉ sử dụng cho  MỤC 
ĐÍCH CHUNG. Thông tin trong bạch thư này không được xem là lời 
khuyên về tài chính, pháp lý hay tư vấn. Bạch thư này không phải là LỜI 
MỜI ĐẦU TƯ và không chứa hay xúc tiến cho bất kỳ trách nhiệm hợp đồng 
nào. Trong trường hợp có câu hỏi hoặc nghi vấn, chúng tôi khuyên nhờ trợ 
giúp từ luật sư, kế toán hoặc bất kỳ ủy thác nào theo lựa chọn của bạn. 
Các phần tham chiếu hay nguồn bên ngoài hoặc tài liệu của bên thứ ba 
trong bạch thư này được cung cấp cho mục đích thuận tiện và không được 
xem là bất kỳ hình thức phê duyệt thông tin hay ước tính nào.

Bằng việc đọc bạch thư này, bạn đồng ý không truy cứu BitcoinBlink về bất 
kỳ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp 
hoặc gián tiếp từ việc dựa vào bất kỳ thông tin nào cung cấp trong tài liệu 
này. Về vấn đề pháp lý và quy định liên quan đến tiền kỹ thuật số, chúng tôi 
khuyên bạn nên nhờ tư vấn từ các chuyên gia đủ chuyên môn và từ luật 
sư, kế toán hoặc người ủy thác cá nhân của bạn.

Khi phác thảo bạch thư này, chúng tôi đã xem xét và đánh giá kỹ lưỡng để 
đảm bảo tính xác thực của các sự kiện và báo cáo đề cập trong tài liệu 
này. Tuy nhiên, BitcoinBlink không đảm bảo về tính chính xác của toàn bộ 
thông tin trình bày trong bạch thư này.

Bằng việc đồng ý đọc bạch thư này và thu thập thông tin về BitcoinBlink 
hoặc bằng cách mua token BSTK, bạn, người đọc xác nhận rằng bạn đã 
đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với phần có tiêu đề “MIỄN TRỪ TRÁCH 
NHIỆM”.
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2. RỦI RO ĐẦU TƯ VÀO BSTK
Bạn đang đầu tư vào TOKEN BLINK STOCK (BSTK), tuy nhiên, có một số 
rủi ro mà bạn cần đánh giá.

Trong trường hợp nghi ngờ, bạn nên nhờ sự trợ giúp từ luật sư, kế toán, hay 
bất kỳ cá nhân nào có chuyên môn tư vấn cho bạn về khoản đầu tư này. 

Dưới đây là các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào BSTK mà bạn nên cân nhắc:

 ▶ Bạn sẽ chịu trách nhiệm về khoản đầu tư vào BSTK của bạn trên nền
tảng. Bitcoinblink cung cấp ví bảo mật an toàn để lưu các loại tiền số
(BTC, ETH, LTC, XRP, BCHABC, BSTK).
Để truy cập vào ví, bạn bảo mật bằng một mật khẩu mà chỉ mình bạn
mới biết. Trong bất kỳ trường hợp nào bạn cũng không nên tiết lộ mật
khẩu của bạn cho bất kỳ ai.

Nếu mật khẩu quá yếu hoặc dễ
bị đột nhập, điều này có thể làm
mất khoản đầu tư của bạn.
Chúng tôi khuyên bạn hãy kích
hoạt xác thực hai yếu tố (Google
Authenticator) để đảm bảo an
toàn tốt hơn cho khoản đầu tư
của bạn.

Một khuyến nghị khác là hãy sao
lưu mật khẩu của bạn vào một
mẩu giấy và lưu nó ở vị trí an
toàn mà chỉ bạn mới biết.

Lưu ý: Do số lượng các vụ tấn công hoán đổi SIM cao và rủi ro lớn đối với 
người dùng, chúng tôi không bao giờ sử dụng tin nhắn SMS làm phương 
thức xác thực 2FA để đảm bảo an toàn cho các tài khoản trên nền tảngs.
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 ▶ Một số tính năng của BSTK là tùy chọn trên nền tảng BitcoinBlink, và nó
không đảm bảo rằng tất cả trong số đó đều ở các nền tảng tương lai.
Chúng tôi có thể hoặc không thể thêm nhiều tính năng hơn cho các nền
tảng tương lai của chúng tôi vì mục tiêu của chúng tôi là làm thỏa mãn
người dùng và có một mô hình kinh doanh bền vững.

 ▶ Một trong những thách thức trong việc vận hành một sàn giao dịch theo 
quy định là có được tính thanh khoản, đây là một trong những lý do cho 
việc cấp vốn ICO thông qua BSTK.
Tùy vào mức độ thành công của ICO, chúng tôi sẽ tích lũy đủ tính thanh 
khoản để vận hành trơn tru cho việc rút tiền (tiền số và tiền định danh).

 ▶ Nền tảng BitcoinBlink vẫn đang được phát triển; chỉ còn giai đoạn thiết
kế. Chúng tôi chắc chắn rằng mọi thứ đã sẵn sàng để đem đến cho
người dùng trải nghiệm tuyệt vời, nhưng chúng tôi có thể gặp phải
những trì hoãn ngoaif kế hoạch vì những sự việc không biết trước.

 ▶ Giá trị của token BSTK sau khi ICO có thể biến động mạnh giống như
các token và coin khác trong ngành. Nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm
soát của chúng tôi có thể ảnh hưởng tới giá của BSTK. Các yếu tố này
có thể bao gồm lý do chính trị, quy định luật pháp, cung cầu, các vấn đề
kỹ thuật, v.v...

 ▶
BSTK là hợp đồng thông minh trên công nghệ Blockchain của Ethereum
(ERC-20). Tùy thuộc vào tình trạng hiện tại của blockchain, người dùng
có thể gặp phải các vấn đề khi chuyển khoản BSTK của họ sang các ví
bên ngoài nền tảng BitcoinBlink sang bất kỳ địa chỉ nào khác.
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3. CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG
Có sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực tiền số khi nó niêm yết trên các 
sàn giao dịch tiền số.

Chúng ta có thể xác định 2 loại sàn giao dịch: tiền_số_với_tiền_định_danh và 
tiền_số_với_tiền_số. 
Nền tảng giao dịch tiền_số_với_tiền_định_danh có quy định cao và khó thiết 
lập hơn so với các nền tảng giao dịch tiền số - tiền số. Đó là vì chúng liên quan 

đến các loại tiền truyền thống, do các quy định nghiêm ngặt.

Một số sàn giao dịch nổi tiếng và uy tín hiện nay là:

▶ Binance

▶ Coinbase

▶ Bitstamp

▶ Kraken

▶ Coinmama

▶ CEX.io

▶ Okcoin

▶ Bittrex

▶ Poloniex

▶ Kucoin

▶ Bitfinex

▶ Bitpanda

▶ Local Bitcoins

▶ Bitmex
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Để vượt qua sự cạnh tranh, chúng tôi có một số tính năng mới vượt trội: 

▶ Việc tích hợp các loại tiền danh định (nạp tiền và rút): chuyển khoản 
ngân hàng và thẻ tín dụng.

▶ Giảm phí đối với tiền danh định và tiền số

▶  Một token tiện ích tuyệt vời với một số lợi ích không mất đi theo thời 
gian (một số sàn thậm chí không có token tiện ích).

▶ Cung cấp ứng dụng di động miễn phí (iOS và Android) cho phép giao dịch liên 
tục.

▶ Quy trình AML/KYC nghiêm ngặt để lọc ra bất kỳ tác nhân xấu nào cùng 
với việc tuân thủ nghiêm ngặt để phát triển công ty bền vững.

▶ Danh tiếng nguyên sơ từ đội ngũ.

▶ Quy trình bảo mật cho các nền tảng và các loại tiền điện tử.
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▶ Hỗ trợ khách hàng nhiều hơn.

▶ Bộ lọc các dự án nghiêm túc (IEO, Token, hoặc Coin). Tập trung vào 
Chất lượng và Số lượng.

▶ Sự tổng hợp hoàn hảo giữa tất cả các nền tảng.

▶ Thiết kế giao diện người dùng trực quan và thân thiện.

▶ Trải nghiệm người dùng vượt trội trên các nền tảng.

▶ Nhấn mạnh vào sự minh bạch và không hoạt động ở những vùng không rõ 
ràng

▶ Tính bảo mật cao hơn cho dữ liệu nhạy cảm của người dùng (các tài liệu 
KYC).

Lưu ý: Mặc dù các quy định hiện nay cho phép việc niêm yết các loại Coin 
Ẩn danh trên các sàn giao dịch tiền_số_với_tiền_số, BitcoinBlink sẽ không 
có tính năng Coin Ẩn danh trên nền tảng vì nó có thể liên quan đến các 
hoạt động rửa tiền. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ niêm yết các đồng t iền này 
nếu cộng đồng muốn chúng.
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4. VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI?
BBlinkio OÜ là công ty đăng ký ở Liên minh Châu Âu và đã nhận được 2 giấy 
phép có hiệu lực để hoạt động hợp pháp. Điều này theo đúng cam kết của 
chúng tôi là cung cấp và tuân thủ các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng cao nhất.

Chúng tôi rất chủ động, điều này giúp phòng ngừa các vấn đề pháp lý và 
tài chính cho công ty và người dùng quý giá của chúng tôi.

 BitcoinBlink là một nền tảng hoạt động theo quy định có các giấy phép yêu 
cầu được cấp bởi Liên minh Châu Âu: 

 ▶ Virtual Currency Wallet Service (FRK000807)

▶ Exchanging Crypto To Fiat Currency (FVR000913)

Theo “Đạo luật Chống Rửa Tiền và Tài trợ cho Khủng 
bố” (www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide): 

§ 17. Bổ nhiệm Thành viên Ban Giám đốc phụ trách và cán bộ tuân 
thủ

“(5) Chỉ những người có bằng cấp và chuyên môn phù hợp, năng lực, đủ 
tiêu chuẩn cá nhân, điều kiện và uy tín hoàn hảo để thực hiện các nhiệm vụ 
của một cán bộ tuân thủ mới được bổ nhiệm làm cán bộ tuân thủ. Việc bổ 
nhiệm cán bộ tuân thủ được phối hợp cùng với Đơn vị Tình báo Tài chính.”

https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/511593
https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/511588
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide
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CEO đã tới Tallinn để phỏng vấn với Đơn vị Tình báo Tài chính, là đơn vị 
quyết định xem ông ấy có đủ điều kiện để được cấp phép hay không.

Là một đội ngũ, chúng tôi muốn kín đáo và không chạy theo những lời 
cường điệu giống như câu ngạn ngữ, “thùng rỗng kêu to.”

Để đảm bảo rằng các khoản đầu tư của người dùng được đầu tư hợp lý, 
chúng tôi lọc nghiêm ngặt mọi dự án để loại bỏ các vụ gian lận và lừa đảo 
trên nền tảng.

Kế hoạch tham vọng của chúng tôi trong tương lai là xây dựng một nền tảng 
giao dịch tiền_số_với_tiền_số tạo ra doanh thu và thanh khoản vượt trội.

Tích hợp theo chiều dọc và chiều ngang, cùng với giá cả hợp lý sẽ giúp 
chúng tôi tạo ra điểm vào xuất sắc với lĩnh vực tiền số.

Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi là công ty duy nhất đem lại một loạt các lợi 
ích và mức độ tuân thủ cao hơn quốc tế.

Cuối cùng, không thể phủ nhận rằng việc tuân thủ sẽ đưa chúng tôi tới 
tương lai tốt hơn, không giống như những sàn giao dịch không tuân thủ.

THÔNG TIN BỔ SUNG QUAN TRỌNG

BitcoinBlink có lợi thế cạnh tranh lớn vì nó đã hoạt động và tuân thủ pháp 
luậtt. Chỉ có 14% trong số 216 sàn giao dịch hàng đầu thế giới được cấp 
phép.1

Điều quan trọng cần lưu ý là các sàn giao dịch vượt trội nhất hiện nay đều 
không tuân thủ pháp luật (không có giấy phép, GDPR, v.v...), và sẵn sàng 
hoạt động ở những lĩnh vực không rõ ràng.2

Các sàn này đặt người dùng vào rủi ro đáng kể khi có một cơ quan điều 
chỉnh (như FBI, SEC, v.v...), đóng cửa sàn, và làm mất khoản đầu tư của 
họ trong những trường hợp tồi tệ nhất. Việc này đã xảy ra trong quá khứ3, 
và xu hướng này có lẽ còn tăng khi chính phủ các nước trên thế giới đang 
bắt kịp với lĩnh vực tiền số.
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Các sàn không tuần thủ hay hoạt động theo pháp luật thường kéo theo một 
vụ lừa đảo hoặc giả mạo tấn công. Do đó, để lại cho người dùng các khoản 
lỗ đáng kể đồng thời ảnh hưởng uy tín rất lớn đến lĩnh vực tiền số.

Quy định chung về Bảo mật Thông tin (GDPR) cực kỳ quan trọng để bảo 
vệ dữ liệu cá nhận trực tuyến của người dùng, vì việc xác minh kẻ trộm là 
một vấn đề trong lĩnh vực tiền số.
Một vài ví dụ về các vụ lừa đảo gần đây bao gồm:

▶ Coinroom

▶ Bitmarket

▶ MapleChange

▶ Bitsane

▶ QuadrigaCX

1 Forbes
2 The Next Web
3 NewsBTC

https://www.coindesk.com/polish-cryptocurrency-exchange-shuts-down-overnight-taking-funds-with-it
https://atozmarkets.com/news/bitmarket-suddenly-shuts-down-amid-exit-scam-claims
https://cryptoslate.com/minor-crypto-exchange-pulls-off-exit-scam-steals-all-user-funds/
https://cointelegraph.com/news/exit-scam-dublin-based-exchange-bitsane-vanishes-with-users-funds
https://www.coolwallet.io/quadriga-ceo-exit-scam-5-years-since-mt-gox-hack-have-crypto-exchanges-learned-anything/
https://www.forbes.com/sites/gideonpell/2019/08/14/regulating-crypto-exchanges-mind-the-gaps/#450fb61f6d9c
https://thenextweb.com/hardfork/2019/01/29/cryptocurrency-laundering-chainalysis/
https://www.newsbtc.com/2018/09/28/crypto-exchange-seized-by-sec-why-exchanges-are-cautious-in-adding-tokens/
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Dưới đây là danh sách các sàn giao dịch tiền số bị tấn công. Lưu ý rằng 

con số này chỉ ngày càng tăng lên.

Ví dụ xác minh các tên trộm bao gồm:

▶ Quickbit

▶ Binance

Lưu ý: Các nhà đầu tư có ý thức nên suy nghĩ kỹ lưỡng về việc bỏ tiền đầu 
tư vào tay các sàn giao dịch hoạt động không theo quy định/không tuân thủ 
pháp luật và là nạn nhân của những vụ tấn công đánh cắp tài khoản.

https://hackernoon.com/a-huge-list-of-cryptocurrency-thefts-16d6bf246389
https://www.ccn.com/swedish-crypto-exchange-quickbit-leak-spills-300000-customer-records/
https://www.coindesk.com/binance-kyc-issue
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5. GIỚI THIỆU
5.1 Bối cảnh

Tiền số ngày càng phổ biến với tốc độ chưa từng thấy. Ngày nay, các cổng 
thông tin thường xuyên báo cáo về các xu hướng mới nổi và những phát 
triển khác ngày càng trở lên phổ biến. Việc này giúp nâng cao nhận thức 
về các loại tiền kỹ thuật số và khiến chúng trở thành một phần trong văn 
hóa chính thống. Tuy nhiên, không chỉ có những quảng cáo thổi phồng 
ngày càng nhiều, mà các biến số tài chính như khối lượng giao dịch và vốn 
hóa cũng đang tăng lên ở mức độ hiện tượng.

Hơn hai năm trước, vào tháng 01 năm 2017, vốn hóa thị trường tích lũy 
cho tất cả cá loại tiền số đã đạt 17,7 tỷ USD trong khi khối lượng giao dịch 
24 giờ toàn cầu ở mức 116,6 triệu USD. Một năm sau, tháng 01 năm 2018, 
vốn hóa thị trường đã đạt tăng vọt lên mức không thể tưởng tượng được là 
835,5 tỷ USD, với khối lượng giao dịch ổn định ở mức 45,8 tỷ USD4. Vốn 
hóa thị trường đăng ký đạt mức tăng trưởng ấn tượng 4.620% trong giai 
đoạn này, trong khi đó, khối lượng giao dịch tăng ở mức không thể tin nổi 
39.179%! Cần lưu ý rằng những số liệu này là chỉ tính riêng 1 năm. Có thể 
dự đoán rằng trong tương lai, thị trường tiền kỹ thuật số sẽ vượt quá vốn 
hóa thị trường của các công ty lớn nhất niêm yết trong nhóm  chỉ số thị 
trường chứng khoán S&P 500.

Trong khi thị trường tiền số bùng nổ chứng minh ưu điểm của các nhà 
đầutư, những người đam mê và các doanh nhân, nó cũng bộc lộ những 
nhược điểm của các sàn giao dịch tiền số khác nhau. Các yếu tố như 
thông lượng thấp, gián đoạn hoạt động, và thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp để 
hỗ trợ   nhứng thay đổi đột ngột làm nản lòng người dùng mới. Hơn nữa, 
một số nền tảng thiếu các phương thức bảo  mật khiến họ dễ dàng trở 
thành mục tiêu của các vụ tấn công, làm mất tiền, mất dữ liệu người dùng 
đồng thời giảm uy tín của sàn. Theo Block Genesis, các haker đã lấy trộm 
hơn 1,3 tỷ đô la tiền số từ các sàn các nhau từ năm 20115. Tuy nhiên, một 
số chuyên gia tin rằng con số này thậm chí còn cao hơn nhiều vì các sàn 
không báo cáo các vụ trộm nhỏ.

4 CoinMarketCap
5 The Block Genesis

https://coinmarketcap.com/charts/
https://www.theblockcrypto.com/2019/04/01/research-cryptocurrency-exchange-hacks-surpass-1-3-billion-all-time-61-coming-from-2018/
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Ngoài ra, hầu hết các sàn giao dịch tiền số đ most cryptocurrency 
exchanges are thích ứng với các nhà giao dịch mới. Các sàn lừa đảo 
thường có giao diện rối mắt nhằm làm chán nản các nhà giao dịch hoặc 
nhà đầu tư kinh nghiệm nhất. Hơn nữa, trong quá khứ đã bị báo cáo hành 
vi thao túng giá, điều này chứng tỏ có hại cho thị trường.

5.2 Tầm nhìn

BitcoinBlink thừa nhận các vấn đề mà các sàn giao dịch hiện nay đang 
phải đối mặt và xử lý các vấn đề hệ thống theo cách đột phá. Nền tảng của 
chúng tôi sẽ đơn giản hóa quá trình giao dịch bằng một giải pháp sàn giao 
dịch cơ bản giàu tính năng và tối ưu hóa nhằm phục vụ tốt hơn người dùng 
ở bất kỳ trình độ nào. Cùng với dịch vụ khách hàng vượt trội, giao thức bảo 
mật mới và  các chính sách minh bạch giúp thúc đẩy sự tin cậy và bảo mật 
cho người dùng.

5.2.1 Tuyên bố Sứ mệnh

Tăng cường ảnh hưởng của các loại tiền kỹ thuật số.

5.2.2 Tuyên bố tầm nhìn

Sáng tạo một hệ sinh thái cách mạng xoay quanh đồng tiền kỹ thuật số, 
cho các dịch vụ trực tuyến và nhiều lĩnh vực dựa trên toke BSTK thông qua 
việc sáp nhập, mua lại và sáng tạo mới.

5.3 Các Vấn đề và Giải pháp

Nhược điểm của thị trường sàn giao dịch tiền số hiện nay đã được xác 
định bên dưới và bổ sung các giải pháp theo đề xuất của nền tảng 
BitcoinBlink.
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A. Khung nền tảng kém

 Nhiều nền tảng sàn giao dịch hiện tại được xây dựng vội vã và thường 
không được phát triển để hỗ trợ khối lượng giao dịch lớn. Các doanh 
nghiệp thường đánh giá thấp các mục tiêu dài hạn với sàn giao dịch của 
họ và thường coi nhẹ các yếu tố như bảo mật, điều hướng, tối ưu hóa, 
thông lược, v.v... Do đó, qua thời gian các sàn này thường bị thiếu hụt, 
thanh toán lỗi và quan trọng nahats là bị hacker tấn công.

BitcoinBlink kiên định trong việc phát triển một sàn giao dịch tiền số tối 
ưu hóa về tốc độ, bảo vệ chống lại các mối đe dọa bên ngoài, và đơn 
giản hóa cho người dùng. Chúng tôi đã thuê các chuyên gia có kinh 
nghiệm trong ngành xây dựng một nền tảng vững chắc, tích hợp các tính 
năng tốt nhất.

B. Lỗ hổng trong Giao thức Bảo mật

Hàng tháng, chúng tôi nghe các báo cáo về các vụ tấn công, đánh cắp 
tiền và bán dữ liệu của người dùng. Do đó, các vụ tấn công là những thử 
thách lớn nhất kiềm hãm sự phát triển của thị trường tiền điện tử.

 BitcoinBlink hiểu rằng trọng tâm của vấn đề này đã được xem xét từng 
bước có hệ thống để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi sử dụng các giao 
thức bảo mật mới nhất đảm bảo bảo vệ hoàn toàn mọi lúc. Ngoài ra, 
chúng tôi đã thiết lập một hệ thống kiểm tra định kỳ tính bảo mật của sàn 
và xác định bất kỳ lỗ hổng nào.
Ngoài ra, với các sàn đang là mục tiêu lựa chọn của hacker, BitcoinBlink 
sẽ không lưu bất kỳ tài liệu nhạy cảm nào của người dùng trực tiếp trên 
nền tảng. Các tài liệu như Hộ chiếu, mã xác minh cá nhân (ID), hay bằng 
lái xe, Bằng chứng địa chỉ cư trú, ảnh chụp cá nhân sẽ được bảo mật bởi 
một bên thứ ba theo hợp đồng là đối tác giám sát trực tuyến KYC/AML/
CTF.

Thậm chí những sàn giao dịch lớn nhất cũng từng là nạn nhân của các 
vụ tấn công, và tài liệu xác minh người dùng đã bị xâm phạm.6 Việc này 
kết hợp với “Tấn công rải bụi”7 (trường hợp ai đó có thể liên kết ID của 
người dùng tới một địa chỉ ví), và có có thể khiến cuộc sống cá nhân đảo 
lộn.
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Các hacker sẽ không thể truy cập vào ví lạnh của BitcoinBli, là nơi phần 
lớn quỹ được lưu trữ. 

Chúng tôi muốn giảm thiểu thấp nhất có thể trường hợp không may xảy 
ra, chúng tôi có thể bảo tồn tiền, dữ liệu, và phúc lợi của người dùng.

C. Thao túng Giá

Có nhiều báo cáo rằng phần lớn các sàn giao dịch thường lợi dụng các 
sơ suất để đánh lừa người dùng. Bằng cách thao túng giá và thống kê 
khối lượng giao dịch, các sàn sẽ tác động vào xu hướng của thị trường 
để thu lợi cá nhân. Các thực tiễn này chứng minh các thảm họa cho thị 
trường trong dài hạn.
BitcoinBlink duy trì các nguyên tắc mà Satoshi Nakamoto đã hình dung 
về tiền điện tử - minh bạch và trách nhiệm. Các API hiển thị giá giá (Giao 
diện Lập trình Ứng dụng) có được giá tiền điện tử phổ biến từ các nguồn 
được xác minh đảm bảo rằng người dùng của chúng tôi sẽ luôn được 
trải nghiệm những giá trị tốt nhất. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thường xuyên 
tiến hành kiểm tra và xuất bản các báo cáo chi tiết để bảo vệ tính toàn 
vẹn của nền tảng.m.

D. Thiếu Dịch vụ Khách hàng

Một yếu tố quan trọng thường không được coi trọng ở các nền tảng hiện 
tại là dịch vụ khách hàng. Nhiều sàn giao dịch không trang bị tính năng 
phù hợp để giải quyết các vấn đề mà người dùng gặp phải. Điều này dẫn 
đến sự bất tiện và mất lòng tin của người dùng.

BitcoinBlink giải quyết vấn đề này bằng cách thiết lập các kênh giao tiếp 
trực tuyến và chỉnh định các chuyên gia khắc phục các khó khăn này. 
Điều này sẽ giúp nâng cao trách nhiệm và nuôi dưỡng ý thức cộng đồng 
xung quanh nền tảng của chúng tôi.

6 Cointelegraph
7 Cointelegraph

https://cointelegraph.com/news/binance-kyc-breach-did-it-happen-and-if-so-whos-to-blame
https://cointelegraph.com/news/crypto-exchange-binance-points-out-a-dusting-attack-against-litecoin
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6. SÀN GIAO DỊCH BITCOINBLINK
Sàn giao dịch BitcoinBlink hỗ trợ các tính năng sau:

I. Các loại tiền được Hỗ trợ

Ngay từ đầu, BitcoinBlink sẽ hỗ trợ các loại tiền điện tử sau: 

▶ Bitcoin (BTC)

▶ Litecoin (LTC)

▶ Ethereum (ETH)

▶ Ripple (XRP)

▶ Bitcoin Cash ABC (BCHABC)

▶ Blink Stock Token (BSTK)

Chúng tôi đã bổ sung thêm nhiều loại coin vào nền tảng dựa trên xu hướng 
và nhu cầu của người dùng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chúng tôi sẽ xem xét 
lịch sử giao dịch tiền, các tùy chọn thanh khoản và cơ sở người dùng trước 
khi cam kết. 
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Chúng tôi muốn đem đến người dùng/nhà đầu tư của chúng tôi cơ hội đầu 
tư vào các dự án nghiêm túc.
BitcoinBlink cũng có kế hoạch cho phép giao dịch các loại tiền pháp định phổ 
biến như USD, EUR, Yen, Bảng Anh, Rupee, và các loại khác trong tương lai.

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn cho tiền của người dùng, chúng tôi sẽ triển khai 
các cơ sở dự trữ ví lạnh với các đơn vị uy tín khác nhau để giảm thiểu rủi ro.

Một lượng tiền lớn sẽ được lưu trữ an toàn trong các ví lạnh, trong khi một 
tỷ lệ nhỏ sẽ được giữ ở các ví nóng để phục vụ việc rút tiền thuận lợi.

II. API Giá

BitcoinBlink sẽ tích hợp mạng API lấy giá trực tiếp từ nhiều sàn giao dịch 
tiền số tin cậy hàng đầu khắp thế giới. Do đó, bằng cách xác định giá từ 
các sàn giao dịch khác nhau, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng có thể mua được 
các loại tiền với tỷ giá tốt nhất, mọi lúc.

Lưu ý: Sau khi chúng tôi đã phát triển nền tảng giao dịch tiền-số-với-tiền-
số của mình, chúng tôi sẽ sử dụng API riêng của chúng tôi.

III. Hỗ trợ Nền tảng

Sàn giao dịch tiền số BitcoinBlink hỗ trợ tính năng giao dịch chéo giữa các 
nền tảng trên các thiết bị sau:

▶ Cổng Giao dịch dựa trên trình duyệt

▶ Ứng dụng Gốc cho nền tảng Android

▶ Ứng dụng Gốc cho nền tảng IOS



BITCOINBLINK_Whitepaper

19

IV. Hỗ trợ Ngôn ngữ

Ngoài tiếng Anh, nền tảng sẽ hỗ trợ các ngôn ngữ toàn cầu như:

▶ Tiếng Pháp 

▶ Tiếng Tây Ban Nha

▶ Tiếng Ý

▶ Tiếng Bồ Đào Nha

▶ Tiếng Đức

▶ Tiếng Nga

▶ Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

▶ Tiếng Nhật

▶ Tiếng Hàn

▶ Tiếng Trung

▶ Tiếng Việt

Dựa trên nhu cầu và xu hướng của người dùng, chúng tôi đã thêm nhiều 
ngôn ngữ hơn vào nền tảng.
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7. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CỦA SÀN
Lưu ý: Tất cả các hình ảnh hiển thị dưới đây chỉ là minh họa, sẽ có thay 
đổi ở nền tảng thực tế. BitcoinBlink cam kết cung cấp cho người dùng trải 
nghiệm tuyệt vời mọi lúc. Do đó, chúng tôi đang xây dựng một nền tảng 
cực kỳ thân thiện với ngư dùng và dễ dàng truy cập mọi tính năng sẵn có.

Website của BitcoinBlink

Website của BitcoinBlink có thiết kế rõ ràng, sắc nét, thân thiện với người 
dùng và dễ dàng điều hướng. Người dùng có thể dễ dàng chuyển giữa các 
tính năng như chọn loại tiền, nạp tiền, thanh toán v.v...
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Bảng Điều khiển

Dưới đây là các màn hình khác nhau từ Website của BitcoinBlink
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Mua-Bán
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Tài khoản
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Két tiền - Khóa



BITCOINBLINK_Whitepaper

25

Két tiền - Ký gửi tài sản

Két tiền - Giao dịch Trao đổi
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Vé số
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Bỏ phiếu
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Giao diện Giao dịch Di động

BitcoinBlink có hai ứng dụng  di động dễ sử dụng (Android & iOS) đã được 
phát triển cùng với nền tảng trực tuyến để đảm bảo rằng bảo mật đạt tiêu 
chuẩn cao nhất có thể.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp môi trường an toàn cho tất cả người 
dùng của chúng tôi trên khắp thế giới với các ứng dụng di động của chúng 
tôi dù họ ở đâu.
Ứng dụng di động BitcoinBlink là cách tốt nhất để kiểm tra giá hiện tại, gửi, 
nhận, mua, hoặc bán các loại tiền số trực tiếp liên tục.
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Dưới đây là các màn hình từ ứng dụng của  BitcoinBlink

Bảng Điều khiển
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Mua & Bán
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Tài khoản
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Két tiền - Khóa
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Két tiền - Ký gửi Tài sản Két tiền - Giao dịch Trao đổi
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Vé số Bỏ phiếu
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2019

Tháng 01

▶ Bắt đầu phát triển nền tảng BitcoinBlink

▶ Phát triển các ứng dụng cho Android & iOS với mức độ giao thức 
bảo mật như nền tảng chính.

▶ Thiết lập máy chủ và bảo vệ bảo mật cho nền tảng.

8. LỘ TRÌNH
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Tháng 06

▶ Công ty nhận được hai giấy phép về tiền điện tử từ Bộ Kinh tế và 
Truyền thông Estonia để hoạt động hợp pháp sau khi họp mặt với 
Đơn vị Tình báo Tài chính ở Tallinn.

Tháng 07

▶ Có tài khoản thương nhân cho công ty với IBAN để cho phép 
chuyển khoản trong khu vực SEPA

▶ Thuê cán bộ tuân thủ với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
ngân hàng và toàn vẹn nguyên sơ.

Tháng 02

▶ Tạo Token Chứng khoán Blink (BSTK) trên blockchain Ethereum.

▶ Tích hợp công nghệ KYC (Thấu hiểu Khách hàng)/ Chống Rửa tiền 
(AML)/ Chống Tài trợ cho Khủng bố (CTF) kiểm tra thông tin cơ bản 
khách hàng với nền tảng.

Tháng 05

▶ Phát triển và tích hợp tất cả các tính năng token BSTK vào trong 
nền tảng

▶   Công ty đăng ký kinh doanh tại Estonia dưới tên BBLINKIO OÜ 
(code: 14718623)
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Tháng 08

▶ Hoàn thành Chính sách Riêng tư, Quy trình Quy định chung về Bảo 
mật Dữ liệu(GDPR), Báo cáo Công khai AML/CTF, Thỏa thuận 
Người dùng, các Điều khoản & Điều kiện.

▶ Đăng ký BitcoinBlink thông qua Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên 
minh Châu Âu (EUIPO).

▶ Tích hợp thẻ Tín dụng (Visa và MasterCard) lên BitcoinBlink qua Simplex.

▶ Tuyển dụng một kế toán có chuyên môn về Blockchain.

Tháng 09

▶ Quy trình đăng ký BitcoinBlink bắt đầu bằng với - Mạng lưới Thi hành 
Luật với Tội phạm Tài chính (FINCEN), Giao dịch Tài chính và Trung 
tâm Phân tích Báo cáo Canada (FINTRAC), Trung tâm Báo cáo và 
Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), Dịch vụ Giám sát Tài chính 
(FSS), Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), Cơ quan Thực hiện Tài 
chính (FCA), Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sỹ 
(FINMA), Ủy ban Dịch vụ Tài chính Guernsey (GFSC), và 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

▶ Tùy chỉnh Trung tâm Hỗ trợ và Chatbot trả lời tự động.

Tháng 10

▶  Chứng chỉ Xác thực Mở rộng Lớp cổng Bảo mật (SSL EV).

▶ Hoàn thiện Bạch thư và Web Một trang.
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Các Sự kiện Sắp tới (2020)

▶ Phát triển một nền tảng giao dịch tiền-số-tiền-số cho các nhà giao dịch 
nâng cao cung cấp nhiều loại tài sản ảo.

▶ Phát triển ứng dụng di động tiền-số-tiền-số (iOS & Android).

▶ Đăng ký Công ty với Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO).

Quý 2

▶ Phát triển ứng dụng di động ví điện tử độc quyền (iOS & Android) - 
người dùng sẽ tự giữ mã khóa bảo mật của mình.

Qúy 3

▶ Tạo mạng lưới blockchain của chúng tôi để tạo điều kiện giao dịch 
thuận lợi về sau (phí thấp, hợp đồng thông minh, giao dịch gần như tức 
thời, 51% chống tấn công, bằng chứng ủy thác, khám phá blockchain,...)

▶ Mở văn phòng vật lý (và điểm bán hàng) ở Tallinn để tập trung hoạt 
động của công ty.

Quý 4

▶ Phát triển cổng thanh toán thân thiện với tiền điện tử với chức năng thẻ 
tín dụng.

▶ Phát triển cổng thanh toán ứng dụng di động (iOS & Android).

Sự kiện Sắp tới (2021)

▶ Tạo ra một loại tiền ổn định gắn với tiền pháp định và các tài sản khác 
(tiền sẽ được kiểm toán hàng quý để đảm bảo tính minh bạch).

▶ Tạo nền tảng Chào bán Lần đầu trên sàn (IEO).

▶ Tạo nền tảng cho vay tiền điện tử

Quý 1
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Quy trình Tiếp theo

▶ Tích hợp token BSTK cho tất cả các nền tảng sẵn có của chúng tôi cùng 
với các lợi ích hiện tại của chúng, nếu có.

▶ Tích hợp rút tiền qua thẻ tín dụng trên tất cả các nền tảng.

▶ Tích hợp mua hàng qua thẻ tín dụng trên tất cả các nền tảng.

▶ Tích hợp chuyển khoản qua mã SWIFT ngân hàng (nhiều loại tiền) để 
nạp và rút tiền.

▶ Tích hợp tính năng tài khoản vạn năng cho tất cả các nền tảng của chúng tôi.

▶ Nâng cấp các nền tảng hiện tại (Giao diện Người dùng (UI), Trải nghiệm 
Người dùng (UX), tính bảo mật, ổn định, v.v...).

▶ Niêm yết token BSTK token lên các sàn uy tín.

▶ Niêm yết các dự án quan trọng lên nền tảng sau khi nhóm đánh giá and 
và xem xét kỹ lưỡng.

▶ Mở các chi nhánh vật lý ở các thành phố khác nhau (sau khi thiết lập 
văn phòng ở Tallinn).

Lưu ý: Chúng tôi sẽ cập nhật lộ trình khi hoàn thành các mục tiêu và thêm 
nhiều thông tin chi tiết về các dự án lớn trong tương lai, và sẽ giới thiệu 
thêm nhiều tính năng một cách có hệ thống.

Xem thêm lộ trình không ngừng phát triển tại đây: www.trello.com/b/
kgTKWQEz/bitcoinblink-roadmap

https://trello.com/b/kgTKWQEz/bitcoinblink-roadmap
https://trello.com/b/kgTKWQEz/bitcoinblink-roadmap
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9. TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ
9.1 Laravel

Khung web dựa trên PHP này được sử dụng rộng rãi bởi các lập trình viên. 
Nó giúp các lập trình viên tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép họ thực 
hiện các nhiệm vụ thô sơ như cài đặt,kiến trúc và các nhiệm vụ khác. Nhìn 
chung, Laravel hợp lý hóa quy trình bằng cách tăng cường mã, dịch chuyển 
dữ liệu và các giao thức bảo mật.
Một số ưu điểm của Laravel đã được liệt kê dưới đây:

▶ Đơn giản hóa quy trình tạo cấu trúc ủy quyền và xác thực.

▶ Cải thiện tốc độ của ứng dụng web.

▶ Tối ưu hóa thiết lập định tuyến URL.

▶ Cho phép lập kế hoạch và quản lý các nhiệm vụ.

▶ Tự động phát hiện các lỗ hổng kỹ thuật.

BitcoinBlink sử dụng Laravel 5.8 để phát triển máy chủ web và Giao diện 
Lập trình Ứng dụng (API).



BITCOINBLINK_Whitepaper

41

9.2 MySQL

MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở (RDMS) 
giúp tạo và quản lý cơ sở dữ liệu thành một phần mềm. Nó là một máy chủ 
cung cấp cho phép nhiều người truy cập vào một số lượng lớn cơ sở dữ liệu

Một số ưu điểm của MySQL được liệt kê dưới đây

▶ Khả năng quản lý cơ sở dữ liệu cao cấp và an toàn

▶ Cung cấp khả năng tùy biến và khả năng mở rộng vượt trội khiến nó trở
nên hoàn hảo cho các ứng dụng doanh nghiệp.

▶ Thời gian hoạt động 24/24 và đảm bảo hiệu suất hoạt động hoàn hảo tại
mọi thời điểm.

▶ Cho phép kiểm soát hoàn toàn quy trình làm việc.

▶ Chứng minh là một giải pháp tiết kiệm chi phí khi mở rộng nền tảng
hoặc đưa vào các tính năng mới.

BitcoinBlink sử dụng MySQL 8.0 để phát triển cơ sở dữ liệu

9.3 Ứng dụng Gốc

Ứng dụng gốc là các ứng dụng được xây dựng riêng cho một hệ điều hành 
chẳng hạn như Android, ios và các hệ điều hành khác. Chúng được tối ưu 
hóa cho nền tảng đích, giúp chúng hoạt động tốt hơn và cải thiện tính linh 
hoạt khi so sánh với các loại ứng dụng khác.

Một số ưu điểm của ứng dụng gốc được liệt kê bên dưới.

▶ Thể hiện mức độ hiệu suất vượt trội.

▶ Tăng cường bảo mật và bảo vệ dữ liệu.

▶ Giao diện tương tác và nhập vai hơn dành cho người dùng.
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▶ Lập trình viên có thể truy cập để khai thác toàn bộ tiềm năng của thiết bị
đích hoặc hệ điều hành cho ứng dụng

▶ ít lỗi hoặc trục trặc hơn khi so sánh với các ứng dụng thông thường
khác.

BitcoinBlink sử dụng Native Apps để xây dựng front-end của nền tảng, ios 
SDK 12.0 và Android SDK 26.1 được sử dụng để xây dựng các ứng dụng 
cho nền tảng ios và Android tương ứng.

9.4 Ví tiền số

Ví tiền số là một phần mềm đóng vai trò rất quan trọng trong ngành công 
nghiệp tiền số. Không giống như nhận thức thông thường, ví không lưu trữ 
tiền số theo cách hiểu thông thường. Thay vào đó, nó lưu trữ những thông 
tin quan trọng như chi tiết khóa riêng tư có thể được sử dụng để truy cập 
và xác thực địa chỉ tiền số.

BitcoinBlink sử dụng một ví độc lập có các giao thức bảo mật tốt nhất và có 
các ưu điểm như sau.

▶ Hỗ trợ tất cả các loại tiền số có sẵn trên nền tảng BitcoinBlink: BTC, 
LTC, ETH, XRP, BCHABC, và BSTK.

▶ Tích hợp tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi sàn giao dịch

▶ Cho phép gửi tiền và rút tiền dễ dàng. Người sử dụng cũng có thể gửi
hoặc nhận các loại tiền đến ví trong mạng lưới BitcoinBlink cũng như
gửi và nhận bên ngoài mạng.

▶ Cung cấp chức năng trao đổi phân quyền, trong đó người dùng có thể
thực hiện giao dịch trực tiếp từ ví của họ.

Lưu ý: Ví tiền số cũng sẽ hỗ trợ các loại tiền số mới được tích hợp (coin và 
token) thông qua niêm yết, bỏ phiếu và IEO.
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10. TOKEN CHỨNG KHOÁN BLINK (BSTK)
Coin đại diện cho nền tảng của chúng tôi sẽ được gọi là BLINK STOCK 
TOKEN (BSTK). Nó là token ERC20 trên nền tảng Ethereum đã được kiểm 
toán hoàn toàn và số lượng tối đa giới hạn là 1.000.000.000 (Một tỷ).

Địa chỉ liên hệ: 0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d6b0a

Số thập phân: 10

10.1 Chi tiết về BSTK

TICKER BSTK

GIÁ TOKEN CROWDSALE $0.02

LƯỢNG CUNG TOKEN TỐI ĐA 1,000,000,000

TỔNG CUNG XOAY VÒNG 800,000,000

Lưu ý: Không tạo ra token BSTK bổ sung.

10.2 Phân bổ BSTK

BitcoinBlink là một dự án nghiêm túc với tham vọng cao. Do đó, BitcoinBlink 
sẽ KHÔNG tổ chức bất kỳ airdrop nào hoặc bán trước ICO.

Chúng tôi không muốn phá giá token của mình bằng cách mang cho và điều 
này cũng không công bằng đối với các nhà đầu tư bán lẻ

Tỷ lệ Số lượng BSTK Mục tiêu

60% 600,000,000 Bán Token (Chỉ cho công chúng)

20% 200,000,000 Nhóm sáng lập

10% 100,000,000 Marketing

10% 100,000,000 Dành riêng cho BitcoinBlink

Lưu ý: Nhóm sáng lập sẽ không bán token của mình trong ít nhất một năm  
sau khi ICO kết thúc.

Đe minh bạch, đây là địa chỉ và giao dịch nơi đặt quỹ của người 
sáng lập:
https://etherscan.io/token/0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d-
6b0a?a=0x8fb56ffdd7b8817ceac2ce60a4a07c28369c5680

https://etherscan.io/address/0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d6b0a
https://etherscan.io/token/0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d6b0a?a=0x8fb56ffdd7b8817ceac2ce60a4a07c28369c5680
https://etherscan.io/token/0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d6b0a?a=0x8fb56ffdd7b8817ceac2ce60a4a07c28369c5680
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10.3 Sử dụng Quỹ
Tỷ lệ Số lượng BSTK Mục tiêu

50% 300,000,000 Marketing & Phát triên Kinh doanh 
(Các dự án tương lai)

25% 150,000,000 Phát triển Nền tảng & Sản phẩm lõi

16.66% 100,000,000 Hoạt động

4.16% 25,000,000 Để dành

4.16% 25,000,000 Pháp lý

10.4 Lịch trình ICO

Tất cả ngày tháng được nhắc tới đều là giờ UTC (+0).

Ngày Hoạt động

21/01/2019 Phát triển nền tảng BitcoinBlink

31/10/2019 Bạch thư của dự án sẽ được công bố và lưu hành

31/10/2019 Bắt đầu quá trình ICO

30/04/2020 Kết thúc quá trình ICO

07/05/2020
Nền tảng BitcoinBlink hoàn thiện hoàn toàn và đi vào hoạt 
động . Người dùng có thể nạp tiền, giao dịch và rút tiền 
(tiền pháp định và tiền số).

ICO BitcoinBlink bắt đầu vào ngày 31/10/2019 và sẽ kéo dài hơn sáu 
tháng. Các token sẽ được bán trên cơ sở “ai đến trước được phục vụ 
trước”. Do đó, các cá nhân quan tâm được yêu cầu đăng ký ICO trước để 
tránh bỏ lỡ.
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ICO sẽ diễn ra trong một thời gian dài để mọi người có thể đầu tư vào dự án này.

Chúng tôi sẽ tiến hành ICO trong hơn sáu tháng với giá ban đầu là 0,02 đô 
la cho mỗi token BSTK. Và hàng tháng, giá sẽ tăng thêm 0,01 đô la. Trong 
tháng thứ sáu và cuối cùng của ICO, mỗi token BSTK sẽ bán ở mức 0,07 
đô la.

Lưu ý: Sẽ không có hạn chế về số lượng token BSTK mà một người có
thể mua.

Trong giai đoạn ICO, người dùng và nhà đầu tư có thể nạp tiền số và mua 
token BSKT trực tiếp từ nền tảng (bằng tiền pháp định hoặc tiền số).

Khi chúng tôi đạt đến điểm kiểm tra cấp vốn đầu tiên, trị giá 400.000 đô la, 
chúng tôi sẽ bắt đầu phát triển nền tảng trao đổi tiền số-tiền số với tất cả 
các chức năng, cùng với các ứng dụng di động cho ios và Android.
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Chúng tôi có thể đưa vào một tùy chọn giao dịch ký quỹ cho nền tảng, 
nhưng chúng tôi đang xem xét tất cả các kliía cạnh pháp lý trước tiên

Tương tự như vậy, nếu chúng tôi đạt được điểm kiểm tra cấp vốn thứ hai, 
là 1,200,000 đô la, dự án và các tính năng sẽ được khởi chạy, v.v. Chúng 
tôi đã lên kế hoạch cho nhiều tính năng và tùy chọn cho BitcoinBlink và sẽ 
thông báo cho bạn khi chúng tôi cập nhật nền tảng.

ICO sẽ kết thúc vào ngày dự kiến hoặc khi tất cả các token phân bổ đã 
được bán hết, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Chúng tôi sẽ đốt bất kỳ BSTK nào còn lại sau khi ICO kết thúc, và để minh 
bạch, chúng tôi sẽ thông tin địa chỉ nơi chúng sẽ tới.

Cuối cùng, tất cả các lần mua lại trong tương lai sẽ diễn ra trên BitcoinBlink.

Lưu ý: Việc rút tất cả các loại tiền số và tiền pháp định sẽ chỉ được kích 
hoạt khi kết thúc ICO.

QUAN TRỌNG: Giai đoạn ICO là giai đoạn thử nghiệm beta của nền tảng, 
các ứng dụng di động (IOS & Android) và tất cả các hoạt động. Chúng tôi 
sẽ thu thập phản hồi và đề xuất từ người dùng thông qua email và các nền 
tảng truyền thông xã hội
Chúng tôi luôn mong muốn những điều tốt nhất cho người dùng của mình 
và liên tục lắng nghe và cập nhật các sản phẩm hoặc dịch vụ để làm hài 
lòng khách hàng.
Công ty đặt người dùng lên hàng đầu để có thể cùng nhau phát triển.
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10.5 Các chức năng của BSTK

Người nắm giữ Token Stock Blink có thể sử dụng tiền số cho nhiều mục 
đích và được hưởng nhiều lợi ích khác nhau.

Tất cả các nền tảng trong tương lai sẽ tích hợp các chức năng của token 
BSTK khi có liên quan và có thể.

10.5.1 Chương trình Khách hàng Thân thiết

Người dùng có thể kiếm được phần thưởng bằng cách chỉ giữ BSTK trong 
tài khoản của họ. Quá trình này hoạt động tương tự như khi ta nhận cổ tức.

▶ Chỉ những tài khoản đang hoạt động mới đủ điều kiện để kiếm phần thưởng.

▶ Tài khoản có khối lượng giao dịch tối thiểu 0,1 BTC sẽ đủ điều kiện.

▶ Tài khoản đang giữ BSTK trị giá 300$ sẽ đủ điều kiện

▶ Chỉ những tài khoản đã hoàn thành quy trình KYC/AML mới đủ điều kiện
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▶ Phần thưởng sẽ chỉ được trả bằng BSTK và sẽ được giải ngân hàng tuần.

▶ Phần thưởng được dựa trên một phần từ HOA HỒNG ĐÃ THU từ tổng
khối lượng giao dịch của tuần trước.

▶ Phần thưởng sẽ đại diện cho một phần của HOA HỒNG ĐÃ THU từ
tổng khối lượng giao dịch của tuần trước.

10.5.2 Giảm phí Giao dịch

Tất cả tài khoản người dùng có thể sử dụng token BSTK để giảm phí giao 
dịch xuống 50% khi giao dịch và rút tiền (chỉ áp dụng với tiền số).

Mức giảm 50% này sẽ không bị mất đi theo thời gian. 

10.5.3 Xổ số BSTK

Đây là một giải xổ số hàng tháng với giá trị giải thưởng lớn.

▶ Nó diễn ra hàng THÁNG.

  ▶ Mỗi vé có giá 5$ và có thể được mua bằng BSTK

▶ Không giới hạn số lượng vé mà người dùng có thể mua từ cùng một tài
khoản.

▶ Người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên bằng thuật toán máy tính

▶ Vị trí số 1 nhận được 50% tổng số tiền thu được từ xổ số.

▶ Vị trí thứ 2 nhận được 30% tổng số tiền thu được từ xổ số.

▶ Vị trí thứ 3 nhận được 10% tổng số tiền thu được từ xổ số.

▶ 10% còn lại sẽ dành cho các chi phí phát sinh bởi BitcoinBlink

▶ Tất cả các giải thưởng sẽ chỉ được thanh toán trong BSTK.

▶ Cùng một người chiến thắng KHÔNG THÊ xuất hiện hai lần trong
cùng một lần QUAY THƯỞNG.
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10.5.4 Quyền bỏ phiếu

Người dùng BSTK sẽ được hưởng một hệ thống bỏ phiếu cho phép cộng 
đồng quyết định Coin/Token sẽ được giới thiệu và niêm yết trên sàn giao 
dịch trong tương lai.
Người dùng sẽ phải điền vào một mẫu đơn để thực hiện bỏ phiếu. Tiền số 
có số phiếu cao nhất vào cuối giai đoạn trưng cầu ý kiến sẽ được liệt kê 
trên nền tảng. Các loại tiền số gây tranh cãi khác bị mất trưng cầu ý kiến sẽ 
tự động bị bỏ qua.

▶ Các tài khoản có khối lượng giao dịch tối thiểu 0,1 BTC trong 30 NGÀY
GẦN NHẤT sẽ đủ điều kiện để bỏ phiếu

▶ Các tài khoản có số dư tối thiểu 100 đô la trong 30 NGÀY GẦN NHẤT
sẽ đủ điều kiện để bỏ phiếu.

▶ Không có giới hạn về số phiếu mà tài khoản đủ điều kiện có thể bỏ.

▶ Mỗi phiếu có giá 1 BSTK.

▶ Số tiền tối thiểu để bỏ một phiếu là 1 BSTK.

▶ Người sử dụng có thể bỏ phiếu “ỦNG HỘ DỰ ÁN” hoặc “PHẢN ĐỐI DỰ ÁN”.

▶ Các vote “ỦNG HỘ DỰ ÁN” sẽ tăng số phiếu cho một dự án.

▶ Các phiếu “PHẢN ĐỐI DỰ ÁN” sẽ làm giảm số phiếu cho một dự án.

▶ Thứ tự xếp hạng cuối cùng phụ thuộc vào việc dự án nào nhận được
nhiều phiếu “ỦNG Hộ Dự ÁN” nhất vào cuối giai đoạn trưng cầu ý kiến.
Công thức để tính số phiếu được bỏ cho mỗi dự án là.

“ỦNG HỘ DỰ ÁN” — “ PHẢN ĐỐI DỰ ÁN” = SỐ PHIẾU ĐƯỢC BỎ.

▶ Vào cuối giai đoạn trưng cầu ý kiến, 10% BSTK được thu thập bởi dự
án chiến thắng sẽ được HOÀN LẠI cho những người đã bỏ phiếu cho
dự án. Những người đã bỏ phiếu cho dự án thua sẽ không nhận được
bất kỳ khoản bồi thường nào.
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▶ Vào cuối giai đoạn trưng cầu ý kiến, 10% BSTK thu được từ dự án trúng
thưởng sẽ được thêm vào xổ số BSTK dự kiến trong tháng. (Tham khảo
mục 10.5.3 để biết thêm thông tin)

▶ 70% BSTK thu được từ dự án chiến thắng sẽ dành cho việc NIÊM YẾT
dự án trên nền tảng.

▶ 10% BSTK còn lại thu được từ dự án chiến thắng sẽ được dành cho
việc tài trợ mở rộng hoạt động kinh doanh BitcoinBlink.

10.5.5 Khóa

Locking là một hệ thống khóa tiền thưởng cho người dùng muốn khóa BSTK 
của họ trong một khoảng thời gian cố định. Ngoài ra, tính năng này cũng 
giúp bảo vệ giá trị của BSTK bị khóa trước sự biến động của thị trường.

Có nhiều loại thời gian khóa khác nhau, số lượng BSTK bị khóa và phần 
thưởng tương ứng.

Giá trị ban đầu bị khóa được trả lại cho người dùng vào cuối kỳ.

Cảnh báo! Khi tiền bị khóa, không có khả năng đổi lại chúng cho đến khi 
kết thúc khoảng thời gian đã được xác định. Do đó, chúng tôi khuyên bạn 
nên thận trọng và đánh giá rủi ro trước khi cam kết.

Khóa token BSTK trong một khoảng thời gian sẽ được hưởng mức GIẢM 
GIÁ cố định cho tỷ lệ hoa hồng. Điều này đặc biệt có lợi cho các nhà giao 
dịch nghiêm túc.
▶ Khóa BSTK 1 tháng: BSTK trị giá 150$ được GIẢM GIÁ 1% hoa hồng.

▶ Khóa BSTK 2 tháng: BSTK trị giá 250$ được GIẢM GIÁ 2% hoa hồng.

▶ Khóa BSTK 3 tháng: BSTK trị giá 350$ được GIẢM GIÁ 3% hoa hồng.
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▶ Khóa BSTK 4 tháng: BSTK trị giá $ 450 được GIẢM GIÁ 4% hoa hồng.

▶ Khóa BSTK 5 tháng: BSTK trị giá $ 550 được GIẢM GIÁ 5% hoa hồng.

Vào cuối giai đoạn, người dùng sẽ được ghi có BSTK với giá trị xác định 
vào đầu kỳ khóa. Xin lưu ý rằng GIẢM GIÁ hoa hồng sẽ bị hủy bỏ, trừ khi 
kỳ khóa khác được thực hiện.

10.5.6 Ký thác Tài sản

Đây là một chương trình tiền gửi có kỳ hạn cho những người dùng không 
thích mạo hiểm. Tại đây, người dùng có thể khóa một lượng BSTK đã đặt 
trong một khoảng thời gian cố định và kiếm được tiền lãi bằng BSTK cho 
khoản đầu tư ban đầu.
Người dùng có thể chọn nhiều tùy chọn cùng một lúc, nhiều lần:

▶ Khóa BSTK trong 3 tháng - Tối thiểu 200$ trị giá BSTK được hoàn trả 1.25%

▶ Khóa BSTK trong 6 tháng - Tối thiểu 400$ trị giá BSTK được hoàn trả 3.75%

▶ Khóa BSTK trong 9 tháng - Tối thiểu 800$ trị giá BSTK được hoàn trả 6.50%

▶ Khóa BSTK trong 12 tháng - Tối thiểu 1000$ trị giá BSTK được hoàn trả 10%

Ví dụ: nếu người dùng chọn khóa 1000$ trong 12 tháng để được hoàn trả 
10%, vào cuối kỳ, họ sẽ kiếm được thêm BSTK có trị giá 100 đô la với tổng 
số là 1100$.

Do tính chất rủi ro trung bình của khoản đầu tư mà token BSTK đại diện, 
trước tiên chúng tôi cung cấp một ưu đãi tuyệt vời cho những người sẽ 
chọn tin tưởng chúng tôi. Những lợi nhuận hào phóng này có thể sẽ 
chuyển đổi thành cơ sở trrung và dài hạn.
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10.5.7 Trade Pass (Giao dịch Trao đổi)

Trade Pass là một hệ thống tiên tiến cho phép các nhà giao dịch thực hiện 
nhiều giao dịch hơn trên nền tảng, và do đó nhận nhiều phần thưởng hơn.

Hiện tại, có một giới hạn được đặt ở 50 giao dịch thực hiện, chức năng như 
một cấu phần trò chơi để thúc đẩy người dùng đặt nhiều lệnh giao dịch hơn.

Cách thức hoạt động:

▶  Người dùng có thể mua “Trade Pass” với giá 14,99 USD và CHỈ có thể 
trả bằng BSTK.

▶ Có một giới hạn được đặt ở 50 giao dịch. Cứ mười giao dịch (là 10, 20, 
30, 40 và 50), người dùng sẽ được giảm giá vĩnh viễn 1% hoa hồng.

▶ Chẳng hạn: Tại giao dịch thứ 20, người dùng được giảm 2%; tại giao 
dịch thứ 33, người dùng được giảm giá 3%; và với giao dịch thứ 48, 
người dùng sẽ được giảm giá 4%, v.v...

▶ Mức giảm giá tối đa một người dùng được hưởng trên hoa hồng là 5%.

▶ Chỉ các giao dịch trị giá 50$ trở lên mới được tính là giao dịch được thực hiện.

▶ Trade Pass có giá trị trong 30 ngày kể từ thời điểm mua. Sau khi hết 
thời hạn hiệu lực, người dùng sẽ cần mua Trade Pass mới để tiếp tục 
được hưởng và tăng tiền thưởng.

▶ Người dùng có thể chọn đặt mua Trade Pass định kỳ nếu họ có đủ số 
lượng BSTK trong tài khoản của họ.

▶ Khi người dùng đạt được giao dịch thứ 50 của mình, họ sẽ tự động 
tham gia xổ số BSTK (Tham khảo Mục 10.5.3 để biết thêm thông tin).

▶ Trong số 14.99$ của Trade Pass, 5$ sẽ được sử dụng cho xổ số BSTK.
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▶ Khi đặt thành công 10 giao dịch, người dùng sẽ được giảm giá 30% cho 
giao dịch thứ 11 và không có giới hạn giao dịch.

Tính năng này sẽ chứng minh là rất có lợi và hiệu quả cho các nhà giao dịch lớn.

10.5.8 BlinkClub

Đây là chương trình liên kết để thưởng cho người dùng vì đã quảng bá nền 
tảng và giới thiệu thêm bạn bè. Ngoài ra, nếu bạn bè của bạn giới thiệu 
được thêm người dùng, bạn sẽ được hưởng một tỷ lệ phần trăm trên hoa 
hồng của họ (trên người bạn bạn đã giới thiệu).
Chương trình này phụ thuộc vào loại tài khoản của bạn. Chẳng hạn, nếu 
bạn đã giữ 50.000 BSTK trong vòng 30 ngày gần nhất và số người dùng 
mới mà bạn của bạn đã giới thiệu là:

▶ Lên tới 100 bạn: Bạc = chiết khấu hoa hồng 5%

▶  Lên tới 200 bạn: Vàng = chiết khấu hoa hồng 10%

▶  Lên tới 300 bạn: Kim Cương = chiết khấu hoa hồng 15%

▶  Lên tới 400 bạn: Bạch Kim = chiết khấu hoa hồng 20%

▶  Lên tới 500 bạn: Paladi = chiết khấu hoa hồng 25%

Giữ 50.000 BSTK = chiết khấu hoa hồng 20%

Nếu bạn bè của bạn giới thiệu thêm được người dùng mới = 0,01% hoa 
hồng cho mỗi người dùng mới được giới thiệu thành công.

Lưu ý: Vàng, Kim cương, Bạch kim và Paladi có thể giới thiệu lần lượt 100, 
200, 300, 400 và 500 bạn bè (giới hạn tối đa số lượng bạn bè). Các cấp này 
sẽ giúp tăng chiết khấu hoa hồng lần lượt là 1%, 2%, 3%, 4% và 5%.

Lưu ý: Hoa hồng luôn được trả bằng BSTK.
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Có năm loại tài khoản trên nền tảng BitcoinBlink - Bạc, Vàng, Kim cương, 
Bạch kim và Paladi. Tùy vào loại tài khoản, sẽ có quyền truy cập hạn chế vào 
các dịch vụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp trên nền tảng của chúng tôi.

A. Tài khoản Bạc

Cho người dùng chỉ đăng ký và không hoàn thành quy trình KYC.

▶ Nạp tiền điện số

▶ Giao dịch tiền số (Mua & Bán)

B. Tài khoản Vàng

Cho người dùng đã hoàn thành quy trình KYC và đã giao dịch hoặc mua 

BSTK trị giá dưới 10.000 đô la.

▶ Nạp tiền số

▶ Nạp tiền qua ngân hàng

▶ Mua sắm bằng thẻ tín dụng

▶ Rút tiền số - tối đa 2 BTC/ngày

▶ Rút tiền ngân hàng - tối thiểu 10.000$, tối đa 50.000$

C. Tài khoản Kim cương

Cho người dùng đã hoàn thành quy trình KYC và đã giao dịch hoặc mua 

BSTK trị giá dưới 50.000 đô la.

▶ Nạp tiền số

▶ Nạp tiền qua Ngân hàng

▶ Mua sắm bằng thẻ tín dụng

▶ Rút tiền số - tối đa 5 BTC/ngày

▶ Rút tiền qua ngân hàng - tối thiểu 10,000$, tối đa 50,000$
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D. Tài khoản Bạch Kim

Cho người dùng đã hoàn thành quy trình KYC và đã giao dịch hoặc mua 

BSTK trị giá dưới 100.000 đô la.

▶ Nạp tiền số

▶ Nạp tiền qua ngân hàng

▶ Mua sắm bằng thẻ tín dụng

▶ Rút tiền số - tối đa 10 BTC/ngày

▶ Rút tiền qua ngân hàng - tối thiểu 10,000$, tối đa 100,000$

E. Tài khoản Paladi

For users who have completed 
the KYC process and have traded 
or purchased more than $100,000 
worth of BSTK.

▶ Nạp tiền số

▶ Nạp tiền qua ngân hàng

▶ Mua sắm bằng thẻ tín dụng

▶ Rút tiền số - tối đa 100 
BTC/ngày

▶ Rút tiền qua ngân hàng - tối 
thiểu 10,000$, tối đa 300,000$

Lưu ý: Tất cả người dùng sẽ có thể thấy loại tài khoản hiện tại của họ với 
màu đường viền tương ứng xung quanh ảnh hồ sơ của họ.
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10.5.9 Chào bán Lần đầu trên Sàn (IEO)

BitcoinBlink sẽ có một nền tảng IEO dành riêng cho việc tài trợ dự án, cụ 
thể hơn là sau khi ra mắt nền tảng tiền-số-tiền-số.

Token BSTK sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án sẽ được niêm yết 
trên nền tảng IEO.

Khi chúng tôi niêm yết một dự án dưới dạng IEO trên nền tảng hoạt động và 
tuân thủ quy định của chúng tôi, sẽ có một số lợi thế cho cả dự án và người 
dùng.
A. Người dùng

▶ Bảo vệ chống lừa đảo vì nền tảng sẽ lọc ra tất cả "những thành phần xấu"

▶ Lợi nhuận cao hơn từ khoản đầu tư ban đầu.

▶ An toàn của khoản đầu tư - sẽ không có vấn đề gì do nền tảng AML/CTF 
đảm nhiệm việc sàng lọc tất cả người dùng và những người là một phần 
của IEO

B. Dự án

▶ Một hệ sinh thái hoạt động và tuân thủ quy định với danh tiếng đáng nể

▶ Giảm chi phí đáng kể cho dự án (tiếp thị, KYC, v.v...); thay vào đó sẽ tập 
trung vào các phần quan trọng.

▶ Giảm bớt rắc rối pháp lý - không bị mắc vào các vấn đề AML/CTF

▶ Tiếp cận các loại tiền tệ pháp định (€ & $) ngoài vốn hóa thị trường tiền 
số quan trọng nhất (BTC, ETH, XRP, LTC, BCHABC)

Lưu ý: Nền tảng IEO sẽ tăng giá trị và việc sử dụng token BSTK đáng kể.
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11. MÔ HÌNH DOANH THU BITCOINBLINK
BitcoinBlink sẽ tạo ra doanh thu từ các nguồn sau: 

11.1 Tiền Pháp định

▶  Rút tiền qua ngân hàng: BitcoinBlink sẽ tính một khoản phí nhỏ cho 
mỗi lần rút tiền qua ngân hàng.

▶ Mua hàng bằng thẻ tín dụng: BitcoinBlink sẽ tính một khoản phí nhỏ 
cho mỗi giao dịch mua hàng bằng thẻ tín dụng.

▶ Nạp tiền qua ngân hàng: BitcoinBlink sẽ tính một khoản phí nhỏ cho 
mỗi nạp tiền qua ngân hàng.

Lưu ý: Khi chúng tôi đạt mục tiêu có vốn xây dựng bộ xử lý thanh toán của 
riêng mình, chúng tôi sẽ giảm phí cho các giao dịch dựa trên tiền pháp định.
11.2 Tiền số
▶ Phí Giao dịch: BitcoinBlink sẽ tính một khoản phí nhỏ cho mỗi giao dịch 

(mua hoặc bán).

▶ Phí Rút tiền: BitcoinBlink sẽ tính một khoản phí nhỏ cho mỗi lần rút tiền 
số. TPhí này có thể thay đổi tùy thuộc vào mức phí của mạng.

▶ Phí niêm yết: BitcoinBlink sẽ tính phí niêm yết và tỷ lệ phần trăm các 
dự án đáng chú ý trên nền tảng nếu chúng nằm trong quy trình IEO.

▶ Các khoản phí khác: BitcoinBlink sẽ tạo ra doanh thu thông qua token 
BSTK nhờ các tiện ích và dịch vụ được cung cấp trên nền tảng.

▶ Nạp tiền số: BitcoinBlink sẽ không tính bất kỳ khoản phí nào khi nạp 
tiền số vào nền tảng

Lưu ý: Sau khi nền tảng tiền số hoạt động, chúng tôi sẽ giảm thêm phí.
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11.3 Tài khoản

▶ Duy trì Tài khoản: BitcoinBlink BitcoinBlink sẽ không tính bất kỳ khoản 
phí duy trì đối với bất kỳ loại tài khoản nào

▶  KYC/AML Verification: BitcoinBlink sẽ không tính bất kỳ khoản phí 
nào cho việc kiểm tra xác thực KYC/AML.

▶ Phí Tham gia: BitcoinBlink sẽ không tính bất kỳ khoản phí tham gia nào.

11.4 Phí

11.4.1 Cơ cấu Phí Tiền số

Khi mua hoặc bán một loại tiền số, bạn sẽ bị tính phí hoa hồng như sau:

▶ BSTK Hoa hồng = 0.25%

▶  BTC Hoa hồng = 0.25%

▶  ETH Hoa hồng = 0.25%

▶  LTC Hoa hồng = 0.25%

▶  XRP Hoa hồng = 0.25%

▶  BCHABC Hoa hồng = 0.25%

Lưu ý: Chúng tôi sẽ giảm đáng kể khoản phí này khi chúng tôi xây dựng 

được nền tảng tiền-số-tiền-số của mình.

11.4.2 Số tiền số tối thiểu được rút & Phí Rút tiền

▶  BSTK = 100 / 5

▶  BTC =  0.002 / 0.0005

▶  ETH = 0.02 / 0.01

▶  LTC = 0.002 / 0.001

▶  XRP = 22 / 0.25

▶  BCHABC = 0.002 / 0.001



BITCOINBLINK_Whitepaper

59

Lưu ý: Các khoản phí này phụ thuộc vào phí mạng blockchain hiện tại và 
được cập nhật liên tục nếu cần.

11.4.3 Phí Mua hàng qua thẻ Tín dụng tiền pháp định

Mua bằng thẻ tín dụng = 10€ tối thiểu hoặc 5% tùy theo mức nào cao hơn 
(phí Simplex) + 1% (BitcoinBlink).

Lưu ý: Chúng tôi sẽ giảm đáng kể khoản phí này khi xây dựng được cổng 
thanh toán riêng.

11.4.4 Chuyển tiền Pháp định qua Ngân hàng (Chỉ SEPA)

▶ Mỗi lần nạp tiền = 0.99€ + 1.5% giá trị nạp

▶ Mỗi lần rút = 0.99€ + 1.5% giá trị rút

Lưu ý: Khi chúng tôi xây dựng cổng thanh toán, chúng tôi sẽ giảm đáng kể 
khoản phí này.

Lưu ý: Chúng tôi sẽ chuyển đổi tất cả chuyển khoản EUR sang USD vào 
ngày chúng tôi nhận được và ghi có vào tài khoản người dùng.

11.5 Điểm hòa vốn

Chi phí cố định hàng tháng của công ty cho các chức năng khác nhau, như:

▶ Dịch vụ hosting máy chủ

▶ Bảo vệ máy chủ

▶ Giám sát KYC/AML/CTF trực tuyến

▶ Cán bộ Tuân thủ

▶ Kế toán (kế toán hàng tháng)

▶ Nhóm hỗ trợ khách hàng

▶ Nhóm hỗ trợ kỹ thuật

▶ Tài khoản người bán
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Chi phí cố định hàng tháng là 10.000 đô la để duy trì hoạt động trơn tru của 
nền tảng BitcoinBlink.

Doanh thu tối thiểu hàng tháng là 4.000.000 đô la hoa hồng (0,25% mỗi lần 
Mua/Bán) là cần thiết để duy trì hoạt động.

Chúng tôi có các mô-đun tạo doanh thu khác mà chúng tôi không tính đến; do 
đó, chúng tôi chỉ cần mức doanh thu hàng tháng thấp hơn để duy trì hoạt động

Lưu ý: Chúng tôi không tính đến chi phí tiếp thị phát sinh cho việc quảng 
bá thương hiệu và nền tảng.
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12. TEAM

Được thành lập vào năm 2019 bởi một nhóm các lãnh đạo ngân hàng, 
thương nhân, nhà thiết kế và Kỹ thuật viên CNTT, BitcoinBlink đã được 
phát triển để cung cấp cho thị trường tiền số một nền tảng giao dịch đơn 
giản và mạnh mẽ nhất.

Chúng tôi đã kết hợp một đội ngũ năng động và có trình độ học vấn cao để 
lên chiến lược và dẫn đầu các phân khúc kinh doanh khác nhau về 
Marketing, Bán hàng, Đổi mới, Quản lý và Công nghệ để phù hợp với yêu 
cầu của tất cả người dùng.

Đội ngũ của chúng tôi tự hào có kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trong các 
lĩnh vực Phát triển công nghệ Blockchain, Giao dịch tiền số, Ngân hàng 
Đầu tư, Kỹ thuật Mạng, Bảo mật, và nhiều hơn nữa.

Lãnh đạo của chúng tôi, cùng với kinh nghiệm đặc biệt của mình, đã xác 
định và phát triển các giao thức chuyên nghiệp trong tất cả các dịch vụ của 
chúng tôi. Nhờ sự tự tin vào khả năng công nghệ cùng với các kỹ năng và 
tham vọng của mình, chúng tôi tin rằng chúng tôi có đủ những điều cần 
thiết để tạo ra một sàn giao dịch tiền số khác biệt.



BITCOINBLINK_Whitepaper

62

12.1 Thành viên Nòng cốt

CEO & Nhà sáng lập 
Iseki Solari 
Bằng MBA (Loại ưu)

Iseki sinh ra ở Tahiti, Polynesia, Pháp. Anh nói trôi chảy ba ngôn ngữ: tiếng 
Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Iseki đã theo học tại trường nội trú tư thục tốt nhất ở Pháp, Ecole de Tersac 
(www.tersac.com) và lấy bằng Baccalauréat (Bằng Trung học của Pháp).

Sau đó, anh đến New Zealand để học tại Đại học Otago 
(www.otago.ac.nz) ở Dunedin, trường thuộc Top 1% các Học viện hàng 
đầu thế giới. Iseki đã lấy bằng BCom (Cử nhân Thương mại) tại đây.

Sau đó, Iseki đã hoàn thiện học vấn sâu rộng của mình bằng tấm bằng 
MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Loại Ưu) từ trường đại học Thụy Sĩ, 
UIBS (Trường Kinh doanh Quốc tế, www.uibs.org), thuộc nhóm 200 trường 
kinh doanh hàng đầu thế giới.

FNgoài ra, Iseki đã đầu tư vào giao dịch forex, thị trường chứng khoán và 
các loại tiền số.

Sau nhiều năm giao dịch và đầu tư, Iseki kết luận rằng ngành công nghiệp 
tiền số là ngành có tiềm năng và có thể tạo ra lợi nhuận.

Iseki đã từ chối một vị trí tại Phố Wall để thành lập công ty riêng của mình 
và dự án BitcoinBlink đã ra đời.

Iseki quyết định tạo ra sàn giao dịch riêng của mình, BitcoinBlink, nơi tất cả 
các nền tảng chiến lược và hoạt động theo quy định trong tương lai của 
Iseki sẽ kết hợp với nhau để tạo ra một hệ sinh thái duy nhất.

Iseki Solari

https://www.tersac.com/
https://www.otago.ac.nz/
https://uibs.org/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFssT1JPZc39AAAAWxnQRBISzcThDn-b2f6sn8A7dmxja5CgVD6GnhvOly_8KWz7yW46dpyHt2CWUGv8X2TiHoe_QTTNo7KlhSOMAsvt3B22ONqyAGSHT08IxBr32nSPwgrW64=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fiseki-solari%2F
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Iseki có một tầm nhìn rõ ràng về những gì cần phải làm và đã tự mình điều 
phối toàn bộ dự án.

Anh là thành viên của chương trình Cư trú Điện tử do Estonia cung cấp, 
chương trình mà Cảnh sát và Đội Kiểm soát Biên giới chỉ cấp cho những 
người không có tiền án. Hồ sơ này rất có ý nghĩa, đặc biệt dưới góc độ của 
lĩnh vực tiền kỹ thuật số.

Iseki luôn hoàn thành công việc với ý thức kỷ luật và liêm chính mạnh mẽ, 
kết hợp với những lựa chọn thông minh.

Cán bộ Tuân thủ
Dimitar Kolchakov
Thạc sĩ Tài chính

Dimitar Kolchakov 
Trưởng phòng Kiểm soát và Tuân thủ. Giám sát các quy trình khác nhau 
như mạng lưới Chi nhánh, Kiểm toán nội bộ Tuân thủ và Kiểm soát, AML, 
Bảo vệ dữ liệu (GDPR) và hơn thế nữa.

Chúng tôi cũng có thêm thành viên trong nhóm của mình, hỗ trợ sự phát 
triển của các bộ phận thiết yếu khác nhau (kế toán, phát triển, marketing, 
hỗ trợ, an ninh). Tất cả đều được bảo vệ theo NDA (Thỏa thuận không tiết 
lộ).

Đoàn kết, có kỹ năng và chuyên môn cao là những yếu tố chung của cả nhóm.

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHhxBe1UR0gDQAAAWxnQaS4LYT4celyQ9EsiCQU-pkXAnJYymtw9TrF20JuwZneBHrXuRVi045sbMxmZnu0u702j-GUynz9TkP2bJsVf98mTAAa5PWFbxBHOYuVC6b6nLRd8qQ=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fdimitar-kolchakov-8a431a170%2F
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13. TUYÊN BỐ CÔNG KHAI AML/CTF
BitcoinBlink chống lại các hoạt động rửa tiền và không muốn giao dịch với 
những người hoặc tổ chức này trên cơ sở vì lý do pháp lý và đạo đức.

BitcoinBlink đặt sự tuân thủ lên hàng đầu trong chiến lược của mình trong 
một ngành công nghiệp thiếu các quy định mang tính hệ thống và cho phép 
bọn tội phạm/khủng bố có được nguồn thu nhập bất hợp pháp thông qua 
trao đổi tiền số.

Không giống như một số đối thủ cạnh tranh nhắm mắt làm ngơ trước những 
hoạt động phi pháp này, chúng tôi muốn chọn con đường bền vững lâu dài 
cho công ty.

Chúng tôi ý thức được về thực tế hiện nay, và tin rằng đó chính là căn 
bệnh đã làm chậm sự tăng trưởng của lĩnh vực mới này trong nhiều năm.

Chỉ thông qua việc hoạt động và tuân thủ quy định, tiền số mới được công 
nhận rộng rãi trên toàn thế giới.

Vui lòng xem thêm Tuyên Bố Công khai AML/CTF.

https://support.bitcoinblink.com/support/solutions/articles/48000950342-aml-ctf-public-statement
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14. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ TUÂN THỦ GDPR
Chúng tôi đã bổ nhiệm một Nhân viên Bảo mật Dữ liệu để đảm bảo rằng chúng 
tôi tuân thủ luật pháp và bảo vệ dữ liệu của người dùng khỏi mọi mối đe dọa.
Chúng tôi tuân thủ Quy định Chung về Bảo mật Dữ liệu  của EU.
Quyền của người dùng liên quan đến bảo mật dữ liệu cũng nằm trong Chính 
sách Bảo mật của chúng tôi:

▶ Quyền tiếp cận thông tin

▶ Quyền truy cập dữ liệu cá nhân

▶ Quyền cải chính dữ liệu cá nhân

▶ Quyền xóa dữ liệu cá nhân

▶ Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

▶ Quyền dịch chuyển dữ liệu (tính di động của dữ liệu)

▶ |Quyền phản đối

▶ Quyền phản đối quyết định chỉ dựa vào quy trình xử lý tự động

▶ Quyền bào chữa thông qua thủ tục tư pháp hoặc hành chính

Để biết tất cả thông tin cần thiết, vui lòng xem Thông báo Bảo mật & 

Chính sách Bảo mật.

Bạn cũng có thể xem thêm Chính sách về Cookies của chúng tôi.

https://eugdpr.org/
https://support.bitcoinblink.com/support/solutions/articles/48000950341-privacy-notice-privacy-policy
https://support.bitcoinblink.com/support/solutions/articles/48000950341-privacy-notice-privacy-policy
https://support.bitcoinblink.com/support/solutions/articles/48000950343-cookies-policy
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15. ĐIỀU KHOẢN & THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG
Người dùng của chúng tôi phải đồng ý với các quy tắc này để có thể sử 
dụng nền tảng BitcoinBlink.

Tài liệu này có tính ràng buộc về mặt pháp lý và có thể thay đổi; chúng tôi 
sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào đối với tài liệu.

BitcoinBlink có thể thực thi Điều khoản & Thỏa thuận Người dùng bằng 
cách từ chối các dịch vụ.

Người dùng có thể thực thi điều này nếu họ có thể chứng minh rằng việc vi 
phạm các điều khoản đã gây hại cho họ

Vui lòng xem Điều khoản & Thỏa thuận Người dùng, và RTuyên bố 
Công khai Rủi ro của chúng tôi.

Lưu ý: Chúng tôi bắt buộc phải tuân thủ có tất cả các khí a cạnh pháp lý 
trước khi bắt đầu hoạt động và giữ mọi thứ minh bạch.

Chúng tôi không muốn có số phận tương tự các dự án này (www.deadcoins.com).

https://support.bitcoinblink.com/support/solutions/articles/48000950360-terms-user-agreements
https://support.bitcoinblink.com/support/solutions/articles/48000953542-risk-disclosure-statement-disclaimer-
https://support.bitcoinblink.com/support/solutions/articles/48000953542-risk-disclosure-statement-disclaimer-
https://deadcoins.com/
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16. TÓM TẮT BẠCH THƯ
BitcoinBlink là một giao dịch trực tuyến cho phép các giao dịch giữa tiền số 
và tiền pháp định với token BSTK là trung tâm của hệ sinh thái hoàn toàn 
mới này.

Nền tảng hoạt động như một cầu nối giữa thế giới tài chính truyền thống và 
lĩnh vực tiền số mới nổi. Chúng tôi giúp đơn giản hóa việc tiếp cận với tiền 
số cho bất kỳ người dùng nào.

Những người sáng lập của chúng tôi không chỉ tham vọng với một dự án. 
Thay vào đó, BitcoinBlink là một doanh nghiệp đang phát triển và sẽ mở 
rộng theo chiều dọc và ngang một cách có hệ thống.

Chúng tôi coi việc luôn luôn phục vụ lợi ích tốt nhất cho người dùng và tuân 
thủ luật pháp hiện hành là để bảo vệ và gìn giữ các khoản đầu tư và dữ 
liệu của người dùng.
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17. LIÊN HỆ VÀ THEO DÕI CHÚNG TÔI
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào, bạn luôn có thể liên hệ với 
chúng tôi qua mạng xã hội hoặc thậm chí là tới thăm trực tiếp chúng tôi!
Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và làm sáng tỏ mọi nghi ngờ.

Website: 

Twitter: 

Facebook: 

Telegram (English):

Linkedin:

Email:

www.bitcoinblink.com

@BitcoinBlink

@BitcoinBlink

@OfficialBitcoinBlink

@bitcoinblink

support@bitc oinblink.com hoặc 
contact@bblink.io 

Tuân thủ và Bảo mật Dữ liệu: compliance@bblink.io

Vi phạm An toàn Tài khoản: security@bitcoinblink.com

Địa chỉ đăng ký: Harju maakond, Tallinn,  
Kesklinna linnaosa, Pärnu 
mnt 41a-304, 10119.

Trung tâm Hỗ trợ:  www.support.bitcoinblink.com/
support/home

https://bitcoinblink.com/
https://bitcoinblink.com/
https://twitter.com/BitcoinBlink
https://www.facebook.com/BitcoinBlink/
https://t.me/OfficialBitcoinBlink
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHA-N64JRqp_QAAAWz2qIEwDXOQRIJHtL5U4Q1S57sVKJtWJ7JA3yMbH2sqf0uaFd4ktIQskwBhtX9w-_obb7_vYJlHhtd--6KwWAPXbLW6W3N9SlNDIl8iHKdcboZSaNmqPi8=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbitcoinblink%2F
https://www.linkedin.com/company/bitcoinblinkexchange
http://security@bitcoinblink.com 
https://support.bitcoinblink.com/support/home
https://support.bitcoinblink.com/support/home



