Phân bổ token
•

Private Sale: 35%

•

Public Sale: 5%

•

Team and Founders: 18%

•

Game Reward: 15%

•

Staking Reward: 20%

•

Airdrop: 2%

•

Exchange Liquidity: 5%

Phân bổ vốn
•

Product Develoment: 25%

•

Reserve: 10%

•

Marketing: 35%

•

Operational: 15%

•

Price Stabilization: 15%

Roadmap
•

Quý 2 năm 2021: Xây dựng ý tưởng, whitepaper

•

Quý 3,4 năm 2021: Website, Whitepaper,
Private Sale, IDO, DEX

•

Q1 năm 2022: Ra mắt bản thử nghiệm trên
testnet

•

Q1 năm 2022: List lên các sàn tập trung có tên
tuổi và phi tập trung như pancake swap,
uniswap….

•

Q2 năm 2022: List lên Coinmarketcap.

•

Q2 năm 2022: Phát hành game version 1.0

•

Q3 năm 2022: Ra mắt chợ mua bán vật phẩm
trong game

Token Sale
Mặc dù cuộc khủng hoảng Covid-19 đã gây ra những
thiệt hại lớn cho nền kinh tế, SBSwap vẫn đạt được kết
quả kinh doanh đáng kinh ngạc. Sau khi chiến dịch
Private Sale đầu vào ngày 30/08/2021, SBSwap đã thu
hút được ~ 30 triệu USD từ các nhà đầu tư đến tại thời
điểm này ngày 27/10/2021. Đây chính là động lực giúp
đội ngũ dự án tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ để xây
dựng và phát triển các sản phẩm trong hệ sinh thái, đem
lại những lợi ích tốt nhất cho người dùng.
Chương trình IDO sẽ diễn ra vào tháng 11/2021. Dự kiến
SB coin sẽ được list lên sàn giao dịch vào Quý 1 năm
2022. Giá list sàn dự kiến: 1.49 USD/SB.
Trong thời điểm này, dịch Covid-19 đang bùng phát,
nhiều thành phố trên khắp thế giới phải chịu phong tỏa,
thực hiện giãn cách xã hội kéo dài khiến nhiều người
mất việc và phải tìm cách để kiếm tiền. Hoặc chỉ đơn
giản là giải trí, vui chơi có thưởng thì hình thức Play to
Earn (Chơi game để kiếm tiền) đang có tiềm năng rất
lớn trong việc tạo cho người chơi nhiều cơ hội để gia
tăng thu nhập. Đây sẽ là cơ hội và cũng là thách thức
lớn đối với SBSwap.

SB Coin

Với mong muốn đưa game của người Việt vươn lên tầm
vóc thế giới, SB được kỳ vọng trở thành một hiện tượng
mới trong làng game kiếm tiền thời gian tới.

HỘI THẢO TIỀN KỸ THUẬT SỐ

Informationsveranstaltung
am 14.11.2021 - 14:00 Uhr
Leipziger Hotel
Hallesche Straße 190 • 04159 Leipzig
Tel. 0341 - 60 07 79 98
Voranmeldung unter:
Mr. Long +49 175 15 76 204
Mrs. Huyen +49 162 79 78 033
E-mail: info@sbswap.ﬁnance
www.sbswap.ﬁnance

SB crypto coin
Sau sự thành công của C98 và AXS coin, SB coin được
đông đảo các nhà đầu tư trong thị trường crypto mong
chờ sẽ trở thành đồng coin thứ 3 của Việt Nam đạt mức
vốn hóa tỷ đô la.

Những đồng tiền kỹ thuật số thành
công của người Việt
Axie Infinity (AXS)
Axie Infinity là một dự án game kết hợp blockchain được
lấy cảm hứng từ trò chơi Pokemon và một dự án NFT là
Crypto Kitties do công ty Sky Mavis có trụ sở tại TP.HCM
phát triển từ năm 2017 với 3 trong 5 thành viên sáng lập
là người Việt Nam.
Tháng 7/2021, Axie Infinity đã manh nha trở thành một
hiện tượng công nghệ mới. Tổng giá trị vốn hóa của AXS
(token tiện ích của Axie Infinity) cán mốc 1 tỷ USD vào
ngày 10/7. Ở thời kỳ cao điểm, tổng giá trị vốn hóa của
dự án game tiền ảo này có những lúc đạt tới 2,7 tỷ USD.
Coin98 (C98)
Coin98 là dự án có 100% đội ngũ hoàn toàn là người
Việt Nam được thành lập năm 2017. Đội ngũ sáng lập
gồm Lê Thanh và Nguyễn Thế Vinh (Sinh năm 1992), họ
đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực Blockchain.
Coin98 là một hệ sinh thái DeFi (tài chính phi tập trung)
với một bộ sản phẩm phục vụ đầy đủ nhu cầu của người
dùng, từ giao dịch, lưu trữ đến quản lý tài sản, cho vay,
tiết kiệm...
Sáng 25/8/2021 vừa qua, C98 (token tiện ích của
Coin98) đã thiết lập đỉnh giá mới ở mức 5.68 USD. Tổng
giá trị vốn hóa của hệ sinh thái Coin98 đạt 1,05 tỷ USD.
Khối lượng giao dịch trong một ngày của C98 thậm chí
còn lên tới 2,3 tỷ USD.

SB coin - Đồng coin thứ 3 của Việt
Nam được dự đoán đạt mức vốn
hóa tỷ $ ?
Là dự án sinh sau đẻ muộn nhưng DragonSB lại có một
bước tiến mới khi kết hợp giữa NFT game với Defi. SB
Swap là một hệ sinh thái với mô hình trò chơi xây dựng
trên nền tảng công nghệ Blockchain, thay vì phải bỏ tiền
ra mua game để giải trí, giờ đây người dùng còn có thể
kiếm được tiền nhờ game và họ cũng có thể nhận thêm
các khoản thu nhập thụ động thông qua các sản phẩm
Defi như: Staking, AMM, DEX...
SB coin là đồng tiền chính đại diện cho dự án và được
sử dụng trong game, SB coin đã và đang là đồng coin
được cộng đồng các nhà đầu tư kỳ vọng có thể nối gót
AXS, C98 để trở thành hiện tượng nổi tiếng toàn cầu.

Hệ sinh thái SB Coin
Play to Earn
Game Rồng của DragonSB được kỳ vọng có thể trở
thành tựa game đi theo xu hướng Play To Earn chinh
phục ngành công nghiệp game Việt Nam và quốc tế. Mô
hình trò chơi kết hợp giải trí và kiếm tiền (P2E) xây dựng
trên nền tảng công nghệ blockchain đang rất thịnh hành
trong 1-2 năm gần đây. Với lối chơi vô cùng đơn giản,
đồ họa bắt mắt không tạo cảm giác ức chế đánh đố
người chơi. Người dùng hoàn toàn không phải mất quá
nhiều thời gian để tìm hiểu, cách chơi hay luật chơi.
Game NFT Marketplace
Người chơi có thể mua bán các vật phẩm trong game
như rồng, trứng rồng,... để có thể được nhận thưởng
nhiều hơn.
Staking
Người dùng có thể tham gia Farm và Pool để có thu
nhập thụ động trên SBSwap.
AMM
Hệ thống tạo lập thị trường tự động AMM sẽ giúp cho
lệnh mua bán khớp lệnh mà không cần thông qua sổ
lệnh. Mua bán tiền điện tử phi tập trung với thời gian gần
như ngay lập tức, phí giao dịch cực thấp.

Là một dự án có chiều sâu, được
lên kế hoạch trong dài hạn
Dự án game NFT của SBSwap có chiều sâu về mặt
chiến lược, hoạch định kế hoạch phát triển trong
tương lai dài hạn. Team SBSwap không hề chọn con
đường tắt, đi lên theo hướng ăn xổi, tăng trưởng
nhanh nhưng không bền vững. Toàn bộ thành viên
tham gia xây dựng dự án game này luôn đặt nhu cầu
và lợi ích của người dùng làm trọng tâm. Khách hàng
mà Elemon hướng tới bao gồm cả game thủ chuyên
nghiệp và không chuyên, livestreamer, nhà đầu tư,...
CEO SB GROUP (SBG) cho biết: Team SBG hầu hết
là những người có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến
trên thị trường tiền điện tử. Vậy nên trước khi chính
thức triển khai dự án, team đã chuẩn bị sẵn kịch bản
ứng phó với những thay đổi khó đoán của thị trường
tiền điện tử và ngành công nghiệp game thế giới nói
chung. Thậm chí, SBG còn đưa ra một số kịch bản
mang tính giả tưởng, khó có khả năng xảy ra. Kèm
theo đó là hướng giải quyết cụ thể.

Thông tin cơ bản về SB coin
SB coin là đồng tiền chính đại diện cho dự án và được
sử dụng trong game.
• Tên Token: SB GROUP
• Ticker: SB
• Blockchain: Binance Smart Chain
• Token Standard: BEP-20
• Tổng cung: 500.000.000 SB
Nền kinh tế thu nhỏ của SBG sở hữu có cấu trúc rất
chặt chẽ, ràng buộc lợi ích giữa từng thành phần tham
gia. Trong đó, SB coin giữ vai trò như cầu nối liên kết
tất cả lại với nhau. SB coin có các tính năng sau:
Tiền tệ trong game: Người chơi sử dụng SB coin để
mua/bán các vật phẩm như rồng, trứng rồng,....
Tính năng xã hội: Gửi token SB coin trong mục trò
chuyện với bạn bè và trao đổi tài sản NFT.
Play to earn: Chơi game và nhận thưởng.
Staking: Cung cấp thanh khoản để nhận về thu nhập
thụ động.

