SÁCH TRẮNG

GIỚI THIỆU
Tiền kỹ thuật số và công nghệ blockchain vẫn là công nghệ đột phá và mang tính cách mạng
nhất của thế kỷ 21. Kể từ khi Bitcoin được tạo ra bời người hoặc nhóm bí ẩn Satoshi
Nakamoto hơn 3500 loại tiền kỹ thuật số khác đã được tạo ra. Đây là kết quả từ sự thành công của
Bitcoin. Tiền kỹ thuật số được phát minh để thay đổi và cách mạng thế giới tài chính như chúng ta
biết, và công nghệ blockchain được tạo ra để phục vụ như một cơ chế xác nhận. Kể từ đó,
công nghệ này đã được áp dụng không chỉ trong ngành tài chính mà còn cả các ngành công
nghiệp khác như dầu mỏ và khí đốt, bất động sản, giáo dục, dược phẩm và thậm chí pháp
luật, và nhiều ngành khác.
Tuy nhiên, mặc dù tính chất đột phá của tiền kỹ thuật số, và các lợi ích vô giá và ứng dụng
tiềm năng của nó, nó vẫn có giới hạn, dưới cơ chế thống nhất, và đặc biệt rủi ro. Lý do cho việc
không sử dụng được đơn giản là vì nó thiếu sử dụng thực tế trong cuộc sống mỗi ngày. Điều này là
một nhân tố chính làm cho tiền kỹ thuật số rất rủi ro, các khách hàng và công ty hiếm sử dụng tiền kỹ thuật số
trong thanh toán. Vì thế, rất khó để tiền kỹ thuật số giữ vững giá trị, mặc cho những lợi ích của nó.
Giới thiệu Ứng dụng Fixy, một ứng dụng dựa trên blockchain sẽ làm dễ dàng việc sử dụng
tiền kỹ thuật số trong cuộc sống bình thường hàng ngày. Fixy App là một giải pháp blockchain,
từ những người đam mê nhiệt huyết đến những người mới bắt đầu với tiền kỹ thuật số. Giải pháp
là cung cấp cho người dùng hàng loạt lợi ích như lưu hành tiền kỹ thuật số của họ và có thể nhận thanh toán
bằng cả tiền định danh và tiền kỹ thuật sô khi họ bán hàng hóa và dịch vụ.
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Không có sự ứng dụng của tiền kỹ thuật số trong cuộc sống hàng ngày
Mặc dù tính đột phá và lợi ích kỹ thuật mà blockchain mang lại, một khu vực vẫn phần lớn chưa
được khai thác là khả năng sử dụng tiền kỹ thuật số trong cuộc sống hằng ngày. Cả tiền định
danh và tiền kỹ thuật số có thể được gọi là tiền hay tiền tệ, vì chúng là các phương tiện trao đổi được sử
dụngđểlưu trữ vào chuyển đổi giá trị, cả hai có thể được sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ, cả hai đều có giá trị
của chúng được chi phối bởi nguồn cung, nhu cầu, công việc, sự khan hiếm, và các yếu tố kinh tế khác, cả
hai đều có giá trị bị ảnh hưởng bởi chất lượng của hệ thống xung quanh nó, cả hai đều có thể
được giao dịch trên các sàn giao dịch. Tuy nhiên, Tiền kỹ thuật số bị giới hạn rất nhiều đặc biệt
khi nó liên quan đến việc mua hàng hóa và dịch vụ. Tiền kỹ thuật số đã trở thành đứa con cưng truyền
thông, nó vẫn không được chấp nhận rông rãi. Thực tế, chỉ một số quốc gia thân thiện với tiền kỹ thuật số.
Sự khó khăn khi bước vào thế giới tiền kỹ thuật số
Nó là một sự cố gắng mệt mỏi để tham gia vào thế giới tiền kỹ thuật số, sự quan tâm của các
nhà đầu tư mới vào tiền kỹ thuật số chỉ thực sử được thử nghiệm khi thực hiện lần mua đầu
tiên. Khi người mới và người đã có kinh nghiệm với tiền kỹ thuật số bước vào cuộc đua thực
sự, họ nhận ra rằng thật không dễ dàng để có lợi nhuận, và một số thậm chí thua lỗ. Đây
hầu như là kết quả của các thủ tục đăng ký mà người đầu tư phải trải qua. Đăng ký trên các
nền tảng giao dịch để giao dịch tiền kỹ thuật số là một thử thách khác vì các sàn giao dịch
yêu cầu quá trình xác minh KYC (biết khách hàng của bạn) tốn nhiều thời gian và công sức,
quá trình này có thể mất vài ngày đến vài tuần.
Vấn đề này càng gia tăng vì một số tổ chức tài chính cấm khách hàng của họ mua tiền kỹ thuật số
với dịch vụ của họ. Theo một báo cáo của coinbase, người sở hữu thẻ Credit của các ngân hàng tại Mỹ
đã bị cấm mua tiền kỹ thuật số sử dụng thẻ Credit tại Coinbase. Không chỉ riêng đối với Mỹ, các nhóm
ngân hàng tại Anh, như Lloyds cũng đã chặn các chủ thẻ từ các công ty con lớn - bao gồm
Halifax, MBNA, và Ngân hàng Scotland từ việc mua Bitcoin bằng thẻ credit.
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Sàn giao dịch tập trung
Sự phân quyền là giá trị cốt lõi của blockchain,tuy nhiên, các đơn vị trung tâm vẫn đóng một vai
trò quan trọng trong quá trình mua tiền kỹ thuật số. Như một kết quả của tính chất tập trung của
các sàn giao dịch, những thách thức đối mặt với các nền tảng này đã gây ra thiệt hại nghiêm
trọng cho các nhà giao dịch và đầu tư tiền kỹ thuật số sử dụng các nền tảng này. Các sàn giao
dịch phải vật lộn để theo kịp sự tăng trưởng chóng mặt của thị trường tiền kỹ thuật số và khối
lượng giao dịch khổng lồ mà một số sàn giao dịch tập trung đã phải ngừng chấp nhận thành viên
đăng ký mới vì gần như không thể đáp ứng được nhu cầu. Điều này thực sự gây khó khăn cho
người mới tham gia vào tiền kỹ thuật số. Các nhà giao dịch và đầu tư đã mất nhiều tiền vì các sàn
giao dịch tập trung này có một số thời điểm ngừng giao dịch, gián đoạn, và hư hỏng trong suốt
thời gian có nhu cầu và khối lượng giao dịch cao.
Không có sự chấp nhận rộng rãi của tiền kỹ thuật số
Mặc cho sự phổ biến của tiền kỹ thuật số, đặc biệt là sự chú ý, truyền thông đã thừa nhận nó, vẫn
không có sự chấp nhận rộng rãi của tiền kỹ thuật số. Trường hợp này phần lớn là do quá trình
mua bán phức tạp. Nó không phải như bạn chỉ cần bước vào một của hàng và mua tiền kỹ thuật
số, và hơn 2 tỷ người không có tài khoản ngân hàng không có khả năng mua tiền kỹ thuật số.
Thách thức của việc chuyển đổi tiền kỹ thuật số sang tiền mặt
Vấn đề cuối cùng trong giao dịch tiền kỹ thuật số vẫn chưa được giải quyết. Làm cách nào
để chuyển đổi tiền kỹ thuật số sang tiền mặt trong chỉ vài phút? Tiền kỹ thuật số là một cách
mới và hiện đại để lưu trữ tài sản. Tuy nhiên, nó trở thành một thách thức để chuyển đổi
sang tiền mặt. Mặc dù vẫn có các nền tảng cung cấp dịch vụ này, nó thường mất vài ngày
để hoàn thành giao dịch, điều này gây khó khăn cho những người có nhu cầu tiền mặt đột
xuất và không thể đợi quá lâu.
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Công nghệ blockchain neo thế giới tiền kỹ thuật số. Đơn giản là, một sổ cái điện tử, hoặc mô tả
tốt hơn là một sổ cái số hóa và phân quyền mà có sẵn cho mọi giao dịch tiền kỹ thuật số. Liên
tục phát triển khi một block được hoàn thành, nó là một bản ghi cập nhật của tất cả các giao dịch
tiền kỹ thuật số từ cũ nhất đến mới nhất. Blockchain cho phép người tham gia thị trường cơ hội
theo dõi mọi giao dịch mà không cần bất cứ hình thức ghi nhận tập trung nào. Các kỹ thuật mật
mã tinh vi được áp dụng để đảm bảo tất cả các bản ghi là xác thực, và các danh tính của người
giữ tiền được mã hóa và do đó ẩn danh. Hơn nữa, công nghệ blockchain cho phép người tham
gia thị trường chắc chắn rằng các ví kỹ thuật số tính toán số dư cân bằng một cách thích hợp,
chính xác và hoàn hảo.
Được phát triển như một phương pháp kế toán thực tế cho tiền kỹ thuật số, blockchain sử dụng
công nghệ sổ cái phân phối thứ mà hiện tại xuất hiện trong hầu hết các ứng dụng thương mại
hiện nay. Blockchain được sử dụng như một cơ chế chứng thực cho cac giao dịch tiền kỹ thuật
số, thay vì xác nhận giao dịch thông qua một trung tâm xác thực.
Thông thường một blockchain được tạo ra từ các block (hay còn gọi là khối). Nói một cách
khác, một block là một phần của blockchain mà giữ theo dõi của tất cả các giao dịch được
thực thi gần đây. Khi một block được hoàn thành, nó được nâng thành blockchain để trở
thành một phần của cơ sở dữ liệu dài hạn. Khi có một block mới được thêm vào blockchain,
một dấu thời gian được biết như là một hash (còn gọi là mã băm) được tạo, và điều này
được sử dụng để tạo một block mới. Tất cả các block trong blockchain đều liên kết với nhau
bằng hash trong một thiết lập theo trình tự thời gian.
Công nghệ Blockchain cho phép thực hiện giao dịch ngang hàng ( peer-to-peer) mà không
cần có sự phê duyệt tập trung như các ngân hàng mà thường thu phí để thực hiện công việc
này. Không cần bên thứ ba, các tổ chức hoặc khách hàng thực hiện giao dịch được xử lý tức
thời, vì vậy làm blockchain trở nên tối thượng.
Theo tư tưởng ngân hàng bình thường, blockchain có thể được mô tả như một lịch sử đầy
đủ của các giao dịch tài chính. Tất cả các khối đại diện cho báo cáo ngân hàng cá nhân và
đơn giản hóa hoạt động cho các bên vì nó là một hệ thống phân phối dữ liệu mà đang hoạt
đông như một sổ cái điện tử mở. Thuộc tình này của blockchain thu hút các tổ chức giao
dịch và tài chính. Một số người ủng hộ blockchain đề nghị rằng công nghệ này không nên chỉ
được sử dụng cho tiền kỹ thuật số, mà còn nên được áp dụng cho hệ thống bầu cử, đăng ký
phương tiện giao thông, hồ sơ y tế và những thứ khác.
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Các lợi ích của blockchain
Đáng tin cậy: Thông tin của blockchain là đáng tin cậy, và có thể được thực hiện bởi
người dùng bằng việc thực hiện các giao dịch của họ. Sự vắng mặt bên thứ ba ngăn
cản sự can thiệp và loại bỏ các giao dịch gian lận.
Minh bạch: T Các giao dịch trên một blockchain sẵn có cho tất cả mọi người. Tất cả
các thành viên trên một blockchain có khả năng tạo ra sự thay đổi và điều này làm
nên tính minh bạch. Vấn đề của đa sổ cái là không phải là một vấn đề vì sự ghi nhận
được thực hiện với một sổ cái công khai duy nhất
Giao dịch nhanh: UCác thủ tục lãng phí thời gian không cần thiết được cắt bỏ bởi công
nghệ blockchain, đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Với công nghệ blockchain thời
gian và tiền bạc chỉ mất vài phút so với các giao dịch ngân hàng mà có thể mất hàng giờ,
thậm chí là vài ngày để hoàn thành.
An toàn: An ninh trên blockchain được hoàn toàn đảm bảo thông qua mã hóa và mật mã.
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Trong năm 2017 thị trường tiền kỹ thuật số đã đạt con số ước tính 600 tỷ đô la Mỹ (USD hay
$), và được kỳ vọng sẽ tăng lên 700 tỷ USD. Mặc dù có rất nhiều hoài nghi tài chính tiên
đoán rằng tiền kỹ thuật số sẽ thất bại trong năm 2017, giá trị của Bitcoin, mẹ của các loại tiền
kỹ thuật số, gia tăng ước tính 2000%. Vốn hóa thị trường của Bitcoin bùng nổ từ 10 tỷ USD
lên 300 tỷ USD chỉ trong một năm. Vào tháng 1, 2017, giá mỗi Bitcoin là 1000 USD, nhưng
đã tăng lên đến 19000 USD vào tháng 12. Sự gia tăng giá trị tương tự cũng xảy ra với các
loại tiền khác như Litecoin, ether, và hàng loạt loại khác.

Khoảng 3.7 tỷ USD được huy động bởi các ICO trong năm 2017, đặt ra câu hỏi, tương lai
của vốn liên doanh là gì? Mặc dù nhiều người hoài nghi và lo ngại về tương lai của tiền kỹ
thuật số trong năm 2018, các chuyên gia dự đoán rằng thị trường tiền kỹ thuật số sẽ tiếp tục
phát triển vì sự nhúng tay của các tổ chức tài chính. Thị trường tiền kỹ thuật số đang phát
triển rất lớn với giá trị vốn hóa thị trường liên tục được đặt ra và phá vỡ với kỷ lục mới. Mặc
dù thường xuyên bị lung lay, thị trường quản lý một lượng giao dịch trung bình 2 tỷ USD mỗi
ngày.
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GIẢI PHÁP FIXY NETWORK

Fixy Network cho phép mọi người sử dụng tiền kỹ thuật số trong cuộc sống hàng ngày. Hệ
thống sẽ bao gồm một thị trường phi tập trung và một sàn giao dịch phân quyền. Tham gia
vào thị trường tiền kỹ thuật số chưa bao giờ là dễ dàng cho người mới, nhưng với Fixy Gift
Card, thứ mà sẽ sẵn có trong mọi cửa hàng và được bán bằng tiền định danh. Hệ thống Fixy
được thiết kế để cho phép dễ dàng tham gia vào thế giới tiền kỹ thuật số và cũng có các tính
năng mà sẽ cho phép ứng dụng tiền kỹ thuật số vào cuộc sống thực tiễn hàng ngày.

Các tính năng chính của Fixy Network
GIFT CARD
Gift Cards được cung cấp bởi Fixy sẽ trao cơ hội cho mọi người tham gia vào thế giới tiền kỹ
thuật số mà không cần phải thông qua bất cứ quá trình xác minh không cần thiết nào những
thứ mà tốn quá nhiều thời gian. Mua Gift Card được cung cấp bởi các cửa hàng được xác
nhận của Fixy và dễ dàng tìm thấy bằng cách sử dụng Store Locator (Vị trí Cửa hàng). Gift
Card sẽ được bán bằng tiền định danh, thứ sẽ có thể nạp vào Ứng dụng Fixy nơi mà người
dùng có thể sử dụng chúng trong sàn giao dịch phân quyền và thị trường phi tập trung.
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GIAO DỊCH OTC
Tính năng giao dịch Fixy OTC là hoàn toàn phân quyền. Tính năng giao dịch OTC của Fixy sẽ cho
phép người dùng giao dịch tiền kỹ thuật số của họ lấy tiền kỹ thuật số khác hoặc tiền định danh
và Fixy sẽ không thu bất cứ khoản phí nào. Để trở thành một phần của thế giới tiền kỹ thuật số,
mọi người cần đầu tư vào một loại tiền bằng tiền định danh, nhưng mà các nền tảng giao dịch
cung cấp dịch vụ này thu phí và làm cho các các giao dịch đắt đỏ hơn thông thường. Các khoản
phí này làm cho các nhà đầu tư nhỏ không thể tham gia vào thế giới tiền kỹ thuật số. Hơn nữa,
nền tảng giao dịch tập trung có giới hạn khối lượng giao dịch với mỗi người dùng.
Tuy nhiên, với sàn giao dịch phân quyền OTC, Fixy sẽ cung cấp một lối tắt để đầu tư vào tiền kỹ
thuật số. Các sàn giao dịch luôn bị rình rập tấn công, tạo ra rủi ro lớn cho nhà đầu tư. Hơn nữa,
rút vốn đầu tư của bạn từ các sàn này rất mất thời gian. Ngoài ra, người dùng đôi lúc không thể
truy cập vào tài khoản của họ vì bảo trì đồng nghĩa với việc họ không thể bán khoản đầu tư của
họ đúng thời gian. Mặt khác, nhà đầu tư OTC Trading giữ ví riêng của họ và khó bị hack hơn so
với một sàn giao dịch.
Cộng đồng blockchain tiếp tục phát triển và lớn mạnh và trong tương lai gần sẽ có một
lượng lớn các nhà đầu tư, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Ứng dụng của tiền kỹ thuật số
vào kinh doanh là rất lớn và gần như mọi nhà đầu tư có sự chú trọng và hiểu biết riêng. Tiền
kỹ thuật số thường được giao dịch thông qua các giao dịch OTC hầu hết vì công ty quá nhỏ
không đủ điều kiện niêm yết lên các sàn. Các token không được niêm yết được giao dịch bởi
người sở hữu với người khác trực tiếp thông qua hệ thống. Với ứng dụng Fixy, người giao
dịch có thể tìm loại tiền yêu thích của họ và các nhà giao dịch khác trong địa điểm của họ và
liên hệ với họ bằng Mesenger (nhắn tin) được tích hợp. Giải pháp của chúng tôi sẽ dùng các
cấp độ xác minh, bao gồm KYC.

TÌM CỬA HÀNG
Tính năng “Store Finder” cho phép người dùng
kiểm tra xung quanh họ để tìm một cửa hàng
được Fixy chấp nhận nơi mà người dùng có thể
mua hàng hóa bằng Fixy. Hơn nữa, tính năng này
sẽ tạo điều kiện giao dịch tiền kỹ thuật số, như là
người dùng có thể sử dụng nó để tìm loại tiền họ
yêu thích và các nhà giao dịch khác muốn bán
hoặc mua.

fixyapp.io
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THỊ TRƯỜNG CÁ NHÂN VÀ THƯƠNG MẠI
TCác chỉ trích chính chống lại tiền kỹ thuật số bởi các chuyên gia và nhà đầu tư là đầu tư tiền kỹ
thuật số là rất khó hữu dụng trong cuộc sống hằng ngày. Thị trường Fixy thay đổi điều này bằng
các mang các công ty và tổ chức lại với nhau ( công ty trên nền tảng đề cập đến đối tác) và mặt
khác, mang các khách hàng lại với nhau (khách hàng đề cập đến người dùng). thị trường cá
nhân Fixy là một hệ thống cho thế giới tiền kỹ thuật số, nơi mà bất cứ ai cũng có thể tham gia. Thị
trường thương mại Fixy là hệ thống cho các công ty đối tác mà đã trả phí tham gia bằng Fixy
Token để trở thành một phần của nền tảng để bán hàng và quảng bá.
Chúng tôi sẽ tạo một giải pháp thị trường
hỗ hợpn nơi người bán có thể đưa lên
sản phẩm như một chiếc xe hơi hay
một phòng khách sạn cho thuê, về cơ
bản mọi thứ đều có thể bán hoặc cho
thuê. Thanh toán sẽ là 60% tiền mặt và
40% tiền kỹ thuật số. Ví dụ, một sản
phẩm được bán với giá $400, 60% của
số này sẽ được trả bởi người mua
bằng tiền mặt và số còn lại 40% sẽ
được trả bằng tiền kỹ thuật số (BTC,
BCC, ETH, LTC). Lý do của việc này
là để bảo vệ cả người mua và người
bán chống lại sự biến động của tiền kỹ
thuật số. Chúng tôi sẽ làm việc với sàn
giao dịch bên thứ ba nơi tài khoản
khách hàng được cung cấp và họ có
thể rút tiền trực tiếp.

HỢP ĐỒNG THÔNG MINH và DỊCH VỤ NHẮN TIN MIỄN PHÍ
Fixy network cũng sử dụng hợp đồng thông minh để thực hiện
giao dịch, trong trường hợp này, Fixy token sẽ được sử dụng cho
thanh toán. Mặt khác, người dùng có thể quản lý giao dịch OTC
không cần hợp đồng thông minh bằng cách sử đụngịch vụ nhắn
tin miễn phí và an toàn của chúng tôi. Tính năng thứ hai này sẽ
có hệ thống điểm tín nhiệm nơi người dùng có thể nhận xét và
xếp hạng theo trải nghiệm của họ khi giao dịch với người khác.

fixyapp.io
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CÁCH HỆ THỐNG FIXY LÀM VIỆC

Fixy Network mang khách hàng và người bán lẻ lại với nhau những người yêu thích sử dụng tiền
kỹ thuật số trong giao dịch. Người mới tham gia có thể tham gia vào thế giới tiền kỹ thuật số bằng
cách mua thẻ quà tặng Fixy thứ mà được bán tại các cửa hàng ủy quyền trên toàn cầu. Thẻ
người dùng mới sẽ được nạp tiền ngay khi họ xác minh KYC thành công trong khi số dư của
người dùng sẵn có sẽ được nạp trực tiếp vào ví của họ. Nói cách khác, ý tưởng của Fixy là kết
nối người dùng và đối tác thông qua một quá trình đơn giản.

Người dùng là khách hàng muốn thanh toán bằng tiền kỹ thuật số.
● Bitcoin
● Bitcoin Cash
● Ethereum
● Litecoin

fixyapp.io
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Đối tác là các nhà bán lẻ bán Gift Card và thành viên đã trả phí thành viên và phí quảng cáo
bằng Fixy Token. Cả hai bên có lợi ích từFixy marketing theo cách sau:
a) Đối tác
Về mặt số hóa, nhà bán lẻ luôn luôn cần sản phẩm và giải pháp mới để giữ khách hàng và tìm
kiếm khách hàng mới. Thị trường Fixy đáp ứng một giải pháp thông qua Gift Card. Các cửa hàng
trở thành đối tác của Fixy sẽ được cung cấp Fixy Gift Card để tìm khách hàng mới. Họ cũng có
thể chia sẻ quảng cáo trong ứng dụng. Đối tác có thể được tim thấy trên công cụ “Store Finder”.
b) Người dùng
Người sở hữu Gift Card có thể mua Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, và Litecoin thông qua ứng
dụng Fixy App. Người dùng có thể thoanh toán hàng hóa bằng tiền kỹ thuật số sử dụng Fixy
Network. Hơn nữa, họ có thể trữ tiền kỹ thuật số, và sau đó mua hàng hóa với giá trị cao hơn.

FIXY TOKEN

Mặc dù có nhiều loại tiền được giao dịch trên nền tảng Fixy, Fixy token sẽ phục vụ như là nền tảng
sở hữu tiền tệ riêng. Đối tác muốn trở thành một phần của hệ thống phải trả bằng Fixy token. Hơn nữa, fixy
token sẽ được dùng để mua quảng cáo trên nền tảng và có thể dùng để mua hàng hóa. Để ngăn ngừa lạm
phát và duy trì gia tăng ổn định giá trị, Fixy token sẽ có số lượng nhất định là 100,000,000 FXY

FIXY GAMES

Ứng dụng Fixy không chỉ đơn thuần là kinh doanh, nó cũng mang lại niềm vui và trò chơi. Sẽ có
hàng loạt trò chơi trên ứng dụng mà sẽ kết nối người dùng. Trò chơi sẽ có các cuộc thi mà người
dùng có thể tham gia và giành lấy phần thưởng. Điều này sẽ giúp tạo nền một cộng đồng mạnh
mẽ trên ứng dụng.
Lợi ích của Fixy App
Fixy app cung cấp lối tắt cho người mới tham gia vào thế giới tiền điện tử bằng cách làm
nó trở nên dễ dàng và an toàn kiếm tiền kỹ thuật số của họ.
Ứng dụng Fixy cho phép các công ty và ICO có nhiều khách hàng hơn, các nhãn hiệu bán
nhiều hơn và nhận thanh toán bằng cả tiền định danh và tiền kỹ thuật số.
Fixy app có một thị trường phân quyền ngang hàng và một sàn giao dịch OTC phân quyền.
Fixy sẽ cung cấp gift card mà sẽ sẵn có tại các của hàng Fixy network và được bán bằng tiền
định danh.
Người dùng có thể truy cập các tính năng như giao dịch OTC cho tiền kỹ thuật số, vàng, và bạc
trong ứng dụng.
Vị trí cửa hàng trong ứng dụng Fixy app cho phép người dùng dễ dàng tìm cửa hàng Fixy
gần nhất .
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CHI TIẾT ICO
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LỘ TRÌNH

Tháng 11, 2017
Bắt đầu phát triển phần
mềm và kinh doanht

Tháng 5, 2018
Initial Coin Offering
(ICO)

01

Tháng 10, 2017
Ý tưởng

03

Tháng 2, 2018
Thành lập công ty.

02

04
05

Tháng 10, 2018
Fixy Network Game V1

Tháng 8, 2019
Thị trường FixyNetwork
và tìm của hàng cho thương
mại V1

Tháng 6, 2018

AirDrop & Ra mắt Fixy
Network OTC trade
+ Module Quảng cáo V1

06
07

Tháng 3, 2019
Thị trường Fixy
Network cho người bán
V1

09

Tháng 1, 2020
Gift Cards

08
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KẾT LUẬN

Tiền kỹ thuật số và blockchain đã đi đến một cuộc cách mạng và càn quét hầu hết các ngành công
nghiệp, nó đã thất bại trong việc được ứng dụng đầy đủ tiềm năng của nó. Bằng cách tận dụng thị trường
tiền kỹ thuật số và giao dịch OTC, ứng dụng Fixy sẽ thay đổi tình huống này bằng cách tạo điều kiện thuận lợi
cho việc sử dụng và ứng dụng của tiền kỹ thuật số và công nghệ blockchain trong cuộc sống hàng ngày của
chúng ta. Với ứng dụng Fixy, chúng ta cuối cùng có thể nhận ra sự chấp nhận toàn cầu với tiền kỹ thuật số.
Ứng dụng Fixy cho phép khách hàng và người dùng dễ dàng thâm nhập vào thế giới tiền kỹ thuật số, mà
không phải trải qua bất cứ thủ tục khó khăn nào.
Fixy Network Limited, Hồng Kông
ht@fixyapp.io
Sách trắng Bản 1.0
28.2.2018
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