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MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU CHUNG
Đầu năm 2021, giá trị thị trường của tiền điện tử trên toàn
cầu đã vượt mốc 1 nghìn tỷ đô la và chạm mốc 2 nghìn tỷ đô la
vào tháng 4 năm 2021. Trong khi đó, khối lượng giao dịch hằng
ngày trên toàn thế giới vượt mức 280 tỷ đô la. Ngoài Bitcoin, các
loại đồng tiền điện tử mới với các tính năng ứng dụng thực tế
cùng công nghệ cao được phát triển mạnh mẽ trong những năm
gần đây. Tổng vốn hoá thị trường cùng khối lượng giao dịch của
chúng chiếm hơn 50% thị trường toàn cầu. Hiện tại khối lượng
giao dịch trong vòng 24h của mỗi đồng tiền điện tử trong top 10
luôn đạt trên mức 1.5 tỷ đô và duy trì sự phát triển vững mạnh.
Điều này cho thấy giá trị thị trường trong lĩnh vực giao dịch tiền
điện tử mang lại nhiều cơ hội tiềm năng đồng thời những kì vọng
về tương lai của một thị trường tài chính mới là hoàn toàn có cơ
sở.
5ROI Global là một nền tảng giao dịch tiền điện tử và tài
chính đa ứng dụng có trụ sở chính tại Cayman. 5ROI Global cung
cấp nền tảng để giao dịch hàng loạt các đồng tiền điện tử khác
nhau trên thế giới. 5ROI có mức phí giao dịch thấp, tốc độ xử lý
giao dịch nhanh với các dịch vụ tài chính điện tử: Spot, Futures,
IEO, Credit line, Staking, OTC...mang lại cho nhà đầu tư không
gian tài chính đa dạng và tiềm năng. 5ROI hỗ trợ đa ngôn ngữ
cũng như đa thiết bị với tính an toàn và bảo mật cao nhằm mang
lại nhiều tiện ích nhất cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, 5ROI Global
còn kỳ vọng góp phần xây dựng và phát triển thị trường tiền điện
tử toàn cầu phát triển hoàn thiện, phục vụ tối ưu nhất cho tất cả
người dùng trên toàn cầu tiếp cận thị trường này.
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II. CÁC VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG & GIẢI PHÁP
CỦA 5ROI GLOBAL
Hiện nay có rất nhiều sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trên
toàn thế giới, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều rào cản bất cập dẫn đến
việc người dùng khó tiếp cận cũng như tham gia giao dịch tại thị
trường tiềm năng này, một số vấn đề gặp phải của đa phần các
sàn giao dịch tiền điện tử hiện nay là:
● Hệ thống giao dịch phức tạp: Bất cập thường gặp phải nhất
của đa phần các sàn giao dịch tài chính nói chung và sàn điện
tử nói riêng là sự phức tạp trong giao diện hệ thống, dẫn đến
việc khó thực hiện các thao tác giao dịch, người dùng phải mất
rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Bên cạnh đó, rào cản về ngôn
ngữ không thể phủ nhận là một vấn đề lớn trong việc tiếp cận
một thị trường mới.
Giải pháp của 5ROI Global:
chúng tôi luôn đề cao sự tối
ưu trong trải nghiệm của
người dùng thông qua thiết
kế giao diện thân thiện, dễ
sử dụng. Hướng đến mục
đích đơn giản hoá cho mọi
đối tượng người dùng. Bên
cạnh đó, hệ thống 5ROI
Global hỗ trợ đa dạng các
ngôn ngữ cho người dùng,
giúp việc giao dịch của các
nhà đầu tư trên toàn cầu trở
nên thuận tiện hơn.

GIAO DIỆN THÂN THIỆN, DỄ SỬ DỤNG
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● Thanh khoản thị trường thấp: Tính thanh khoản luôn là đề tài
được quan tâm nhiều nhất đối với các nhà đầu tư khi giao dịch
tài sản số. Ngoài việc đi đôi với sự thuận tiện trong giao dịch,
tính thanh khoản còn đảm bảo về hoạt động duy trì sự ổn định
của toàn thị trường. Hiện nay trên thị trường tiền điện tử có rất
nhiều sàn giao dịch và nền tảng giao dịch hoạt động nhưng
không phải mọi sàn giao dịch đều có tính thanh khoản cao
dẫn đến nhiều hệ lụy cho nhà đầu tư khi giao dịch.
Giải pháp của 5ROI Global: Bằng việc hợp tác và kết nối với các
sàn giao dịch hàng đầu thế giới, 5ROI Global tạo ra hệ thống giao
dịch với khả năng thanh khoản cao lên đến hàng tỷ USD mỗi
ngày. Hơn hết, nhờ vào thanh khoản cao 5ROI Global còn đem
đến giải pháp về tốc độ xử lý giao dịch nhanh hơn và tăng độ
chính xác cho phân tích kỹ thuật
của hệ thống.

KHẢ NĂNG
THANH KHOẢN
CAO LÊN ĐẾN
HÀNG TỶ
USD/NGÀY
GIẢI PHÁP VỀ TỐC ĐỘ XỬ LÝ GIAO DỊCH NHANH & CHÍNH XÁC
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● Bảo mật kém: Tiêu chuẩn bảo mật và an toàn hệ thống của
một sàn giao dịch là vấn đề luôn được quan tâm khi nhắc đến
việc giao dịch, đầu tư tiền điện tử. Không thể phủ nhận, có rất
nhiều sàn giao dịch phải ngừng hoạt động do sự tấn công của
hacker vì kém bảo mật
Giải pháp của 5ROI Global: Bảo mật thông tin, bảo mật về an
ninh hệ thống luôn là một trong những tiêu chí được đặt lên hàng
đầu. Chúng tôi có kinh nghiệm xây dựng hệ thống tài chính theo
tiêu chuẩn bảo mật cao và mới nhất.

TIÊU CHUẨN BẢO MẬT CAO VÀ MỚI NHẤT
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● Startup khó khăn trong việc gọi vốn cộng đồng: Ngày nay,
đa phần các doanh nghiệp startup thường gặp rào cản trong
việc tìm kiếm và tiếp cận nhà đầu từ để gọi vốn. Điều này làm
mất đi nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp có ý tưởng tốt cũng
như giảm đi cơ hội cho doanh nghiệp đưa sản phẩm và dịch
vụ tiếp cận được với phần đông cộng đồng.

IEO

ĐEM ĐẾN GIẢI PHÁP GIÚP DOANH
NGHIỆP START UP DỄ DÀNG TIẾP CẬN
NGUỒN VỐN

Giải pháp của 5ROI Global:
Thông qua tính năng IEO
(Initial Exchange Offering)
5ROI Global đem đến giải
pháp giúp các doanh nghiệp
startup dễ dàng tiếp cận
nguồn vốn một cách dễ
dàng, tiết kiệm chi phí
marketing. Đồng thời đơn
giản hoá trong việc tiếp cận
các nhà đầu tư, cũng như
hàng triệu khách hàng, đối
tác tiềm năng cho các sản
phẩm dịch vụ.
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III. MÔ HÌNH KINH DOANH
5ROI Global là một công ty công nghệ tài chính chuyên cung
cấp các giải pháp công nghệ liên quan đến tài sản số cho hơn
200 quốc gia trên toàn cầu.
Nền tảng giao dịch tiền điện tử và tài chính 5ROI Global là
sản phẩm chủ đạo của công ty, tại đây cho phép các nhà đầu tư,
người dùng có thể mua bán, giao dịch tiền điện tử. Người dùng có
thể trao đổi hàng trăm cặp tiền tệ bằng cách sử dụng nền tảng
này.
5ROI Global cung cấp nhiều tính năng nổi bật, và luôn được
cập nhật kỹ thuật công nghệ thường xuyên nhằm đáp ứng sự
thay đổi của thị trường nhằm tối ưu trải nghiệm và phục vụ các
hoạt động giao dịch của người dùng, một số tính năng nổi bật của
5ROI Global như: Giao ngay, Hợp đồng tương lai, giao dịch ký
quỹ, OTC, Staking, Airdrop, IEO....
Ngoài ra, Sàn 5ROI Global cũng tạo ra tính năng, sản phẩm
hướng đến doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp startup như
giải pháp giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn từ
cộng đồng.
•
•
•
•
•
•
•

Một số tính năng chính nổi bật của 5ROI Global
Giao ngay (Spot) và Hợp đồng tương lai (Futures)
Giao dịch ký quỹ (Margin)
Chương trình Staking nhận thưởng
Giao dịch OTC giữa các đồng tiền điện tử và tiền pháp định
IEO hỗ trợ các startup.
Các chương trình Airdrop token.
Và nhiều tính năng hữu ích khác,...
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Mô hình doanh thu
● Nguồn từ phí giao dịch từ nhà đầu tư, thành viên
Phí giao dịch là một trong những nguồn thu chính của 5ROI
Global, chúng tôi thu phí các hoạt động giao dịch của người
dùng dựa trên các sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
Các nhà đầu tư và người dùng có thể tham gia giao dịch bằng
nhiều hình thức khác nhau như giao ngay, tham gia ký quỹ
hoặc thông qua hợp đồng tương lai, OTC... 5ROI Global vẫn có
chính sách chiết khấu phí cho nhà giao dịch khi nắm giữ một
lượng ROI token (tiền điện tử được phát hành bởi 5ROI
Global).
● Nguồn từ phí niêm yết và IEO từ đối tác doanh nghiệp
Chúng tôi làm việc và lựa chọn các đối tác uy tín, mô hình kinh
doanh tiềm năng có nhu cầu niêm yết token lên sàn giao dịch,
chúng tôi thu phí khoảng phí dịch vụ liên quan từ việc cung
cấp các giải pháp về niêm yết và marketing cho đối tác.
Tương tự, chúng tôi cũng thu một khoản phí từ các chương
trình hợp tác với doanh nghiệp tham gia IEO tại sàn giao dịch.
● Nguồn từ phí hoạt động vay ký quỹ
5ROI Global cung cấp giải pháp tham gia vay giao dịch ký quỹ
nhằm gia tăng doanh thu cho người dùng tham gia giao dịch
tại 5ROI Global, các khoản lãi vay cũng như phí liên quan đều
được liệt kê như một nguồn thu của chúng tôi.
● Các khoản phí dịch vụ khác
Bên cạnh đó, nền tảng còn thu các khoản phí từ thành viên
cho các dịch vụ khác nhau như phí của các hoạt động nạp/rút,
phí chuyển đổi tiền tệ,...cũng như các hoạt động dịch vụ dành
riêng cho đối tác là doanh nghiệp.
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IV. ROI TOKEN (ROI)
ROI là một loại tiền điện tử được
phát hành bởi nền tảng giao
dịch 5ROI Global. ROI token
chạy trên nền tảng Binance
Smart Chain, sẽ được phát hành
với một số lượng giới hạn nhằm
mục tiêu thúc đẩy hoạt động
giao dịch trên 5ROI. Mục đích sử
dụng ROI tại 5ROI Global chủ
yếu để thanh toán các khoản phí
giao dịch, phí trao đổi, và các
dịch vụ khác trong hệ sinh thái
tài chính 5ROI Global.
Kế hoạch phân phối ROI token
Tổng số lượng ROI token được phát hành là 50.000.000.000 ROI
(50 tỷ ROI) với giá ban đầu là $0.001. Lượng token được phân bổ
cho mỗi ví như sau:

Đội ngũ: 10%

15%

Cố vấn & Đối tác: 10%

10%

Quỹ phát triển: 40%
Private Sale: 5%
Public Sale: 20%
Airdrop: 15%

10%

20%

5%

40%
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● Đội ngũ: chúng tôi có kế hoạch phân bổ 10% tổng lượng ROI
phát hành dành cho đội ngũ, tương đương với số lượng là 5 tỷ
ROI. Số lượng ROI này sẽ được khoá trong vòng 5 năm, và kế
hoạch phân bổ hằng năm sẽ theo sự điều phối của công ty
nhằm đảm bảo tính ổn định của kế hoạch kinh doanh.
● Cố vấn & Đối tác: tương tự, chúng tôi dành 10% lượng ROI
phát hành cho cho các chuyên gia cố vấn và các đối tác phát
triển, số lượng ROI này cũng được khoá trong vòng 5 năm và
phân bổ hằng năm theo sự điều phối của công ty.
● Quỹ phát triển: chúng tôi dành 40% lượng ROI phát hành
tương đương 20 tỷ ROI dành cho quỹ phát triển. Lượng ROI
này sẽ khoá và phân bổ trong vòng 10 năm và phân bổ 2.5%
cho mỗi quý.
● Private Sale: 5% lượng ROI phát hành tương đương với 2.5 tỷ
ROI là số lượng được phân bổ cho hoạt động Private Sale
● Public Sale: Chúng tôi dành 20% tổng lượng phát hành ROI
token để thực hiện hoạt động chào bán kêu gọi vốn IEO. Thời
gian bán sẽ được thực hiện đến khi đạt được số lượng token
dự kiến bán ra hoặc tối đa trong vòng 31 ngày.
● Airdrop: nhằm đem đến nhiều cơ hội đầu tư cho thành viên
cũng như kế hoạch tăng trưởng thành viên, chúng tôi dành
15% lượng token phát hành tương đương 7.5 tỷ ROI cho việc
airdrop đến cộng đồng.
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Kế hoạch sử dụng vốn
Việc bán token từ ví của Quỹ phát triển sẽ được sử dụng cho việc
quản lý của công ty. Sự phân bổ cụ thể được thể hiện trong sơ đồ
dưới đây

Marketing &
Đối tác
30%

Nhân sự &
Phát triển
40%

10%

Vận hành
15%
5%

R&D
Pháp lý
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V. KẾ HOẠCH IEO ROI TOKEN

Theo kế hoạch phân bổ, 20% ROI Token sẽ được dành cho
hoạt động chào bán IEO trên chính nền tảng 5ROI Global. Giá
Public Sale chính thức là $0.001. Chúng tôi dự kiến sẽ tiến hành
chương trình IEO ROI token vào ngày 08/08/2021

IEO
20% ROI TOKEN CHO HOẠT ĐỘNG CHÀO BÁN IEO
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VI. ROI CHAIN
Nằm trong kế hoạch kinh doanh, chúng tôi sẽ tiến hành xây
dựng và phát triển một blockchain thế hệ mới mang tên ROI
Chain nhằm mục đích sử dụng chính cho hệ sinh thái và đối tác .
Được ứng dụng từ các giải pháp công nghệ hàng đầu thế giới, khả
năng quản trị on-chain thông qua cơ chế đồng thuận DPoS
(Delegated Proof-of-Stake) giúp thúc đẩy sự phi tập trung, hiệu
suất cao. ROI Chain sẽ giải quyết các vấn đề về chi phí giao dịch
và tốc độ xử lý giao dịch với khả năng đạt 50.000 giao dịch/giây
và đảm bảo mức phí dưới $0.01/giao dịch đồng thời đảm bảo về
bảo mật mức độ thân thiện, an toàn cho người dùng, nhà phát
triển và các đối tác trong hệ sinh thái. Bên cạnh đó, ROI Chain
còn cải thiện tính thanh khoản cho người dùng khi sử dụng
blockchain này.
Lộ trình phát triển
Chính thức
ra mắt sàn giao dịch
5ROI Global

QUÝ 2

QUÝ 3

Tiến hành
chương trình
IEO Public Sale
ROI Token

2021

2022

Niêm yết
ROI Token
lên sàn
giao dịch

QUÝ 4

Hoàn thành và
chính thức cho ra mắt
Testnet

QUÝ 1

QUÝ 2

Đa dạng hóa đầu tư
vào các dự án
khởi nghiệp
trên toàn cầu

QUÝ 3

Phát triển Dapp
Sử dụng ROI Chain
và đa dạng hóa
hệ sinh thái

QUÝ 4

trở đi

Hoàn thành
Sidechain và
chính thức cho ra mắt
ROI Chain Mainnet
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VII. ĐỘI NGŨ
David Do - Co Founder & CEO
Ông David Do có hơn 10 năm kinh nghiệm kinh

doanh và đầu tư vào các dự án công nghệ tại Việt
Nam và trên thế giới. Ông từng là CEO của công ty
đầu tư MIG Holdings ( 2016 - 2019), Co-founder &
CSO công ty Relam Investment Dubai (2017 - 2020).
Ông hiện đang là Co-Founder & CEO của HEAD Capital, một công ty đầu tư
có trụ sở tại Singapore chuyên đầu tư và phát triển các dự án công nghệ
nền tảng. Những dự án nổi bật mà HEAD Capital đầu tư như: Ola City,
7ECO, BBLink, 7S Hotel, Thegioisi, 7Hit, Bala, Guubook… Ông David Do còn
là giám khảo, nhà đầu tư, từng tài trợ, đóng góp cho rất nhiều cuộc thi,
nhiều sự kiện về công nghệ, là nhà tài trợ Kim Cương cho chương trình
Future Blockchain Summit 2018, tài trợ sự kiện Malta Blockchain Summit

2018.

Hanna Pham - Co Founder & COO
Bà Hanna Pham có hơn 5 năm kinh nghiệm về
Marketing trong lĩnh vực Giáo dục, Truyền thông và
Công nghệ. Bà từng là Head of Marketing cho dự
án HetaChain được đầu tư bởi công ty Relam
Investment Dubai. Bà có hơn 4 năm kinh nghiệm
với vị trí COO cho một số công ty tại Việt Nam &
Quốc tế. Hiện tại, bà là Co-founder & COO của
công ty HEAD Capital công ty chuyên đầu tư và phát triển các dự án công
nghệ nền tảng: Ola City, 5ROI Global, MegaO, 7ECO, BBLink, 7S Hotel, 7Hit,
Bala, Guubook,…
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Philip Le - Co Founder & CCO
Ông Philip Le tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh Doanh tại
London, ông hiện đang đảm nhiệm vị trí quản lý cấp
cao tại một đại học tư ở Việt Nam. Ông có 8 năm
trong lĩnh vực Giáo dục, Khách sạn, Công nghệ,
Quản lý quỹ và khởi nghiệp, ông là nhà đồng sáng
lập và là giám đốc thương mại tại HEAD Capital công ty có trụ sở tại Singapore, chuyên đầu tư và phát triển của các dự án
công nghệ: Ola City, 5ROI Global, 7ECO, 7S Hotel, 7Hit.

Eric Phan - Co-Founder & Director of Systems Operations
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính và
Bất động sản, Ông Eric Phan là một chuyên gia trong
lĩnh vực Blockchain, Thương mại Điện tử và Đầu tư.
Trước đây, ông đã phát triển thành công 150 khách sạn
trong chuỗi nhượng quyền 7S Hotel với vai trò là Đồng
sáng lập và CCO của chuỗi. Hiện tại, ông dẫn dắt sự
phát triển của Ola City với tư cách là Đồng sáng lập và
Giám đốc Hệ thống, cũng như đồng hành cùng HEAD Capital với vai trò trong
HĐQT và Giám đốc Vận hành Hệ thống.
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