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Hiện nay có rất nhiều coin và token được phát hành, nhiều dự án mới liên tục được đề xuất nhờ cơn

sốt Bitcoin. Thị trường tài sản điện tử nhờ đó mà trở nên sôi động và ngày một lớn mạnh hơn, tuy

vậy, đại đa số người dân vẫn còn khá lạ lẫm kể cả vơí các loại coin dẫn đầu thị trường như Bitcoin

hay Ethereum, v.v... Các loại tiền mã hóa khác cũng lâm vào tình trạng tương tự. Các dự án tận

dụng ưu điểm và lợi thế của kỹ thật blockchain để phát hành token, tạo dựng một nền tảng ưu việt

có thể thay đổi thế giới, cũng không thể kết nối đến với đại đa số người tiêu dùng, hoặc có trường

hợp các tài sản điện tử đang dần biến mất dưới cái bóng của đầu tư. Đây chính là thự̣̣̣c trạng hiện

nay.

Tuy vậy, những công ty nhận được đánh giá tốt và được kỳ vọng từ người dùng vẫn tiếp tục giữ hy

vọng, tiếp tục phát hành token song song với việc tạo ra các dự án mới. Số lượng công ty như vậy

vẫn tiếp tục tăng lên và sự phát triển, cũng như đà tăng trưởng của thị trường tài sản kỹ thuật số

được dự đoán sẽ tiếp tục lớn mạnh ko ngừng trong tương lai.

Hiện nay vẫn chưa có một nền tảng marketing chuyên nghiệp nào cho người dùng dễ dàng tiếp cận

tiền mã hóá. Bởi vậy, các tổ chức xúc tiến thương mại tiền mã hóa rất nỗ lực tìm kiếm các phương

án giải quyết, đầu tư nguồn vốn lớn cho quảng cáo & tiếp thị, nhưng vẫn còn gặp phải nhiều trở ngại

và khó khăn trong bối cảnh thị trường hiện nay; muốn tạo được hiệu ứng tiếp thị đã khó, khiến dự

án thành công và nhiều người biết đến tiền mã hóa mới bên cạnh các loại tiền mã hóa chính là một

điều không tưởng.

‘Bit Storage Box’ (BSB) là một nền tảng tặng thưởng 'Bitcoin', token BSBT, tiền điện tử của BSB, và

các loại tiền điện tử khác như một phần thưởng dành cho các thành viên tham gia trả lời các câu đố

và khảo sát trên nền tảng. BSB là một nền tảng tặng thưởng dựa trên quảng cáo, nguồn tài chính trả

thưởng được tài trợ từ chi phí quảng cáo của doanh nghiệp. Thành viên nhận thưởng bằng cách

xem quảng cáo được chiếu trước khi giải câu đố hoặc khảo sát. Người dùng có thể tự tạo các câu

đố hoặc khảo sát để nhận phần thưởng và doanh nghiệp cũng có thể tự đăng ký câu đố hoặc khảo

sát.

Các doanh nghiệp blockchain có thể trở thành nhà quảng cáo, sử dụng các câu đố vui và khảo sát

rồi tặng thưởng token của mình để quảng bá, biến token của mình thành phần thưởng cho người

dùng có thể giao dịch. Thông qua đó, các thành viên có thể dễ dàng tiếp cận và nhận được nhiều

loại token khác nhau. Và sử dụng chúng qua các giao dịch ngang hàng (P2P) như 1 giá trị kinh tế

thực sự. Do đó, BSB cung cấp một cơ cấu có lợi cho cả doanh nghiệp blockchain và người dùng,

đồng thời là một nền tảng có thể tạo ra một nền kinh tế blockchain tự duy trì.

Mục tiêu cuối cùng của dự án BSBT là xây dựng một hệ sinh thái blockchain trong không gian ảo, có

thể tái tạo và giao dịch tất cả nội dung kỹ thuật số có giá trị trên thế giới với NFT, qua đó tạo ra một

'Thế giới BSBT' dựa trên NFT có khả năng phát triển vô hạn. NFT là viết tắt của Non-Fungible

Token, vì mỗi token chỉ đại diện cho một tài sản duy nhất, nên giá trị khan hiếm của nó là rất lớn.

Đặc biệt, hầu hết mọi thứ đều có thể được mã hóa và đảm được quyền sở hữu kỹ thuật số do áp

dụng công nghệ blockchain lưu trữ những bằng chứng giao dịch không thể thay đổi. Dự án BSBT

đã thiết lập một lộ trình kinh doanh để xây dựng một ‘Thế giới BSB’ dựa trên NFT, trong đó dịch vụ

Bit Storage Box (BSB) được đưa vào hoạt động đầu tiên. Khi người dùng giải câu đó và được

thưởng tiền điện tử, họ sẽ trở nên quen thuộc hơn với công nghệ blockchain. Từ đó, dự án BSBT

tạo ra một nền kinh tế điện tử có lợi và đúng đắn, làm nền tảng cho việc mở rộng hệ sinh thái

blockchain.
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Token không thể thay thế NFT được kì vọng sẽ tiếp tục phát triển do sự phát triển của thời đại và

các xu hướng mới như metaverse. Metaverse là từ ghép từ ‘meta’ có nghĩa là trừu tượng và

‘Universe’ có nghĩa là thế giới thực, nghĩa là nói đến một không gian thực được chuyển sang không

gian kỹ thuật số trừu tượng mà vẫn giữ nguyên giá trị vốn có. Gần đây, do sự lan rộng của COVID-

19, các trò chơi sử dụng metaverse bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Strategy Analytics (SA), một công

ty nghiên cứu thị trường, dự đoán rằng ‘nền kinh tế metaverse’ tiêu biểu là VR·AR sẽ tăng lên 280

tỷ đô la (314,58 nghìn tỷ won) vào năm 2025, gấp hơn sáu lần so với mức hiện tại.

Trong không gian metaverse này, NFT đại diện cho giá trị hàng hóa. Ví dụ, điển hình trong

Decentraland, một trò chơi dựa trên blockchain và metaverse, đất (land) là NFT. Người dùng sở hữu

đất còn có thể xây nhà và vì NFT khan hiếm nên đất đương nhiên có giá trị và có thể bán được trong

game. Tương tự, trong trò chơi dựa trên blockchain ‘The Sandbox’, bất động sản ‘LAND’ trong trò

chơi cũng là một NFT. Thậm chí hiện nay, đất (LAND) luôn bán hết vào mỗi đợt rao bán.

Do đó, NFT được sử dụng trong trò chơi, phim ảnh, âm nhạc, nghệ thuật kỹ thuật số và các ngành

công nghiệp khác nhau và dự kiến sẽ ngày một tăng trưởng nhanh chóng.

Trong metaverse ‘BSB Quiz World’, bất kỳ ai cũng có thể xây dựng thành phố đố vui của riêng

mình thông qua NFT. Qua đó, họ có thể mở rộng thành phố của mình đồng thời nhận ra lợi ích

của bản thân và những người tham gia. Bất kỳ ai cũng có thể phát hành thẻ đại diện của mình

dưới dạng NFT và bán nó trên thị trường hoặc phát hành mới bất kỳ thứ gì có giá trị bằng NFT và

giao dịch trong B2B. Theo đó, mục đích cuối cùng của dự án BSBT là xây dựng một thế giới đố vui

BSB dựa trên NFT trong không gian ảo tên là ‘BSB Quiz World Metaverse’.

Triển vọng của NFT và Cái nhìn của BSB 
về NFT

bitstoragebox.com



Trên thê ́ giới co ́ các Youtube Creator tăng thu nhập từ quảng cáo bằng cách đăng tải lên
youtube. Các creator này phải cạ̣nh tranh rất khốc liệt, ho ̣̣ thường xuyên đăng tải video co ́
nội dung đa dạ̣ng, liên tụ̣c phát triển giá trị̣ sáng tạ̣o nội dung cu ̉a bản thân và rồi dần phát
triển theo hình thức doanh nghiệp. Ho ̣̣ đăng tải nội dung ở nhiều lĩnh vực khác nhau, thu về
nguồn lợi nhuận khu ̉ng từ quảng cáo. Khoản lợi nhuận không thua kém các nhà tài phiệt
này đưa ho ̣̣ từ các youtuber theo hình thức doanh nghiệp trơ ̉ thành các Youtube Creator
với đô ̣̣ nổi tiếng ngang ngửa những nghê ̣̣ sĩ nổi tiếng.. Từ giơ ̀ là bắt đầu thời đạ̣i nơi mà tất
cả mo ̣̣i người, không phân biệt nam-nữ-già-trẻ, ai cu ̃ng co ́ thê ̉ kiếm tiền bằng việc sáng tạ̣o
nội dung.

Vì lý do đo ́, “Bit Storage Box (BSB)” chính là nền tảng trao tiền thưởng dưới dạ̣ng thu lợi
nhuận từ quảng cáo, được tạ̣o ra nhằm mu ̣̣c đích cho bất ky ̀ ai sử dụ̣ng nền tảng này cũng
co ́ thê ̉ tạ̣o ra, tham gia, giải trí, ho ̣̣c ho ̉i mo ̣̣i tri thức, kiến thức chung và chuyên ngành trên
thê ́ giới, những điều chu ́ng ta đã biết và muốn biết thông qua hình thức “Đô ́ vui và khảo
sát”, bên cạ̣nh đo ́ co ̀n được nhận thưởng bằng tài sản điện tử co ́ giá trị̣ như hàng ho ́a.

Bit Storage Box “BSB” là nơi ai cu ̃ng co ́ thê ̉ đăng tải nội dung câu đô ́ hoặc khảo sát do mình
tạ̣o ra và thu về lợi nhuận từ quảng cáo, người du ̀ng vừa chơi game vừa ho ̣̣c được những
kiến thức, tri thức mới và co ̀n được nhận thưởng tu ̀y vào kết quả game cu ̉a mình..

Triển khai hệ sinh thái token thực tế với phương thức phổ biến

Tất cả kiến thức nền trên thế giới đều dẫn đến lợi ích kinh tế.

Nền tảng BitStorage Box BBS sẽ triển khai một hệ sinh thái blockchain token mà ai cũng sử

dụng được bằng cách cung cấp một nền kinh tế kỹ thuật số dễ dàng và thân thiện nhất cho 

người dùng. 

Produce video content Produce quiz, survey

Advertising profits

bitstoragebox.comNếu ai cũng có thể đăng quiz và
tăng thu nhập từ quảng cáo...



Bit Storage Box là nền ta ̉ng tặng thưởng tiền ma ̃ ho ́a trên cơ sở quảng ca ́o, người du ̀ng được chia và

giữ tiền lợi nhuận thu được từ qua ̉ng ca ́o hiển thi ̣̣. Bằng việc chia sẻ và tham gia chơi game, tra ̉ lời kha ̉o

sa ́t, event, người dùng có thể được nhận miễn phí ‘Bitcoin’ và token BSBT do Bit Storage Box ta ̣̣o ra. Bit

Storage Box quản lý hệ thống trên nền ta ̉ng Blockchain, mang đến cho người du ̀ng di ̣̣ch vụ̣ an toa ̀n va ̀

minh ba ̣̣ch.

Đăng ký thành viên dễ dàng, chế độ phát triển hình đại diện theo 7 cấp độ và lợi ích trò chơi thông qua 

các vật phẩm khác nhau
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Để nhận được tiền thưởng bằng cách tham gia và sử dụng miễn phí dịch vụ trên Bit

Storage Box, người dùng sẽ phải bắt buộc xem quảng cáo. Tuy nhiên đây là một ưu điểm

lớn vì có thể tăng tỷ lệ sử dụng và tham gia của người dùng nhờ thông điệp trực tiếp có giá
trị tài sản - “Nhận thưởng Bitcoin”, từ đó tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo.

Nhà quảng cáo có thể quảng cáo bằng cách tạo event, video, hình ảnh theo cách mình muốn, và có

thể kiểm tra dữ liệu thống kê quảng cáo ngay thời gian thực. Ngoài ra, bằng cách trực tiếp tạo và

chia sẻ quiz hay bảng khảo sát, nhà quảng cáo còn có thể lên chiến lược tối ưu hóa hiệu quả quảng

cáo phù hợp

Người dùng có thể trực tiếp tạo quiz thông qua hệ thống tạo quiz của Bit Storage Box, hoặc trả lời

quiz dưới tư cách là người tiêu dùng để nhận thưởng Bitcoin hoặc BSBT. Người sản xuất quiz hay

bảng khảo sát sẽ liên tục thu về lợi nhuận quảng cáo dưới dạng BSBT. Điều này tạo nên một cơ

cấu tuần hoàn giữa người sản xuất và người tiêu thụ các content quiz, khảo sát trên nền tảng BSB.

Người dùng có thể nhận thưởng Bitcoin hoặc BSBT bằng cách tham gia nhiều event hoặc trả lời

khảo sát của nhà quảng cáo. Người dùng cũng có thể trực tiếp tạo bảng khảo sát và chia sẻ nó,

ngoài ra người dùng còn có thể được thưởng thêm BSBT tùy theo mức độ cống hiến như chia sẻ

các event được giới thiệu trên nền tảng.

Mỗi khi người dùng chia sẻ mã liên kết do Bit Storage Box cung cấp cho những người khác và giới

thiệu được thêm người dùng mới thì sẽ được tặng thêm một lượng BSBT nhất định. Tuy nhiên, chỉ

những người phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá của Bit Storage Box mới được nhận mã liên kết đặc

biệt.

Tất cả quiz và bảng khảo sát đều sẽ được hệ thống kiểm duyệt, kiểm tra tính hợp lệ và phù hợp;

những nội dung gây hại, trùng lặp, có câu trả lời sai sẽ bị chặn trước.

Nền tảng Bit Storage Box dựa trên cơ sở tiền thưởng bằng cách tham gia và chia sẻ event, trả lời

khảo sát, chơi game và quy trình quảng cáo hiệu quả mà các nhà quảng cáo mong muốn, tạo ra hệ

thống mạng lưới tham gia dựa trên sự tin tưởng, nơi người dùng và nhà quảng cáo có thể cùng tồn

tại và đạt được lợi ích của mình mà không qua trung gian.

bitstoragebox.comGiới thiệu di ̣ch vụ



• Chuẩn bị giải quiz

- Người dùng sau khi đăng ký xong phải cài đặt “My Star Wallet” để nhận thưởng

- Kiểm tra và nhập địa chỉ ví BTC và địa chỉ ví ‘BSBT’ trong My Star Wallet

- Nếu không cài đặt địa chỉ ví thì sẽ không thể tham gia game. Có thể nhập địa chỉ ví ở mục Cài đặt tài khoản

• Bắt đầu giải quiz

- Người dùng có thể tham gia mỗi ngày 1 lần vào game Quiz 1 phút ở Bit Storage Box.

- Khi game Quiz 1 phút bắt đầu, đầu tiên sẽ xuất hiện video hoặc hình ảnh quảng cáo có độ̣ dài tối da 15 giây.

- Sau khi chiếu xong quảng cáo, xuất hiện 1 đoạn giải thích ngắn về game, sau đó game Quiz 1 phút bắt đầu.

- Lần lượt xuất hiện những câu hỏi ở nhiều chủ đề, người tham gia phải trả lời các câu hỏi trong vòng 1 phút

được cho.

- Sau khi hết 1 phút, game sẽ tự̣ động kết thúc, có thể biết được kết quả quiz ngay lúc đó.

- Kết quả xác định người tham gia có câu trả lời đúng nhiều nhất, tất cả những người tham gia game sẽ được

chia cho một phần thưởng nhất đinh.

- Người được hạng nhất sẽ được thưởng ‘Bitcoin’, những người từ hạng 2 trở về sau sẽ được thưởng ‘BSBT’

- Khi game kết thúc sẽ có ‘Thông báo’ hướng dẫn về phần thưởng được gửi đến những người tham gia và

người tham gia có thể kiểm tra phần thưởng đó.

- Người tham gia game chỉ cần kiểm tra danh sách phần thưởng của mình ở địa chỉ ví BTC hoặc ‘BSBT’ trong

‘My Star Wallet’

• Tạo quiz

- Người dùng có thể tùy ý lựa chọn và đăng nhiều quiz khác nhau theo mẫu nhập câu hỏi của Bit Storage Box.

- Quiz đã đăng được lưu trong server blockchain. Sau khi admin duyệt thì quiz sẽ hoàn thành đăng ký, và

người đăng sẽ được nhận phần thưởng là BSBT.

- Tuy nhiên, không áp dụng cho trường hợp đăng trùng cùng 1 loại quiz, có nội dung tương tự̣ với quiz khác.

- Bạn có thể liên tục kỳ vọng vào lợi nhuận quảng cáo đến từ các content khảo sát, quiz mình tạo ra.

• Thư viện quiz

- Khi quiz được đăng, đồng thời quiz đó cũng sẽ được đăng lên ‘Thư viện quiz’, thành viên có thể xem và 

luyện tập.

- Thành viên có thể ‘Thích’, ‘bình luận’ hoặc đánh đánh giá các quiz mới đăng ở thư viện quiz. Các quiz có

điểm đánh giá cao, ‘thích’ hoặc ‘bình luận’ nhiều sẽ được công ty tặng thêm một số ưu đãi đặc biệt.

• Lên cấp theo hình đại diện, có 7 cấp độ

- Chế độ lên level theo hình đại diện từ cấp 1 đến cấp 7

- Tăng kỹ năng và tỷ lệ chiến thắng bằng cách sử dụng các vật phẩm

bitstoragebox.comCác loại quiz và cách nhận thưởng



• Trả lời khảo sát

- Trả lời và nộp bảng khảo sát trong Bit Storage Box sẽ được nhận thưởng 1 lượng

Bitcoin tương ứng.

- Khi nộp cùng 1 bảng khảo sát nhiều lần, hệ̣ thống sẽ phán đoán người dùng không

thành tâm trả lời khảo sát và trường hợp này sẽ không được nhận thưởng.

• Tạo bảng khảo sát

- Có thể tạo và nộp bảng khảo sát theo form do Bit Storage Box cung cấp.

- Sau khi nộp bảng khảo sát và được admin duyệt thì sẽ nhận được 1 lượng BSBT tương ứng.

- Trường hợp đăng trùng bảng khảo sát, trường hợp nội dung bảng khảo sát giống với bảng

khảo sát khác thì sẽ không được nhận thưởng.

• Phần thưởng cho tham gia và chia sẻ event

- Khi tham gia vào event trong Bit Storage Box sẽ được nhận thưởng BSBT theo quy định của

event đó.

- Khi đã tham gia event, nếu người dùng chia sẻ và mời được người khác tham gia vào event đó

thì sẽ được nhận thưởng BSBT.

- Mỗi event sẽ có phần thưởng khác nhau dành cho tham gia và chia sẻ event, nên phần thưởng

sẽ được trao theo đúng quy định của từng event đó.

• Đăng ký quiz, bảng khảo sát, event dành cho nhà quảng cáo

- Nhà quảng cáo có thể tạo và nộp quiz theo form mẫu (quiz sẽ được đăng sau khi admin duyệt)

- Nhà quảng cáo có thể tạo và nộp bảng khảo sát theo form mẫu (bảng khảo sát sẽ được đăng

sau khi admin duyệt)

- Việc đăng ký event của nhà quảng cáo phải được thảo luận với người quản lý event của Bit

Storage Box và được tiến hành sau khi ký hợp đồng giữa hai bên

bitstoragebox.comCác loại thưởng và cách tạo bảng 

khảo sát & event



Token BSBT là token dùng để thưởng, thanh toán và giao dịch tài sản kỹ thuật số cho tất cả

người dùng tham gia giải đố và khảo sát trên nền tảng BSB, qua đó mang lại những giá trị

kinh tế thực tiễn cho người dùng.

Cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân đều có thể truy cập tất cả các dịch vụ

họ cần để quảng cáo và nhận thưởng trên nền tảng BSB. Người dùng nền tảng BSB, qua

việc sử dụng BSBT, tất cả đều là 1 phần của hệ sinh thái blockchain, làm nâng cao khả năng

sử dụng và giá trị của token BSBT, nhờ đó đẩy nhanh sự phát triển của nền tảng BSB.

Token BSBT cung cấp nhiều cơ hội để tài chính của bạn phát triển nhanh hơn và mang lại

lợi nhuận tốt hơn.

Token ERC-20

BitStorageBox

1,000,000,000 EA

Một nền ta ̉ng tặng thưởng bằng ca ́ch 
chơi game miễn phi ́ để xem qua ̉ng ca ́o.

Tham gia
Nhận

thưởng
Chia sẻ

bitstoragebox.comBSBT (Token)



Tha ̀nh viên tham gia quiz va ̀ kha ̉o sa ́t

Nha quảng cáo thanh toán bằng Token(BSBT) và lợi
nhuận quảng cáo sẽ được chia đều cho những người
dùng tham gia quiz, bầu chọ̣n, khảo sát.

Nhà quảng cáo có thể trực tiếp sản xuất, quản lý,
chia sẻ quiz, bảng khảo sát và tối ưu hóa hiệu quả và
ti ́nh năng quảng cáo dựa trên nền tảng blockchain.

Người dùng trực tiếp sản xuất, chia sẻ quiz và nhận
thưởng

Người tham gia quiz, khảo sát và nhận thưởng

Tha ̀nh viên sa ̉n xuất quiz va ̀ kha ̉o sa ́t
Người tham gia quiz, khảo sát và nhận thưởng

Đăng nhập

Ca ́ nhân

Doanh
nghiệp

Nha ̀ qua ̉ng ca ́o
Người đăng ky ́ quảng cáo

Hoa ̣̣t động sa ̉n xuất cu ̉a nha ̀ qua ̉ng ca ́o
NQC đăng ky ́ event và trực tiếp tham gia
vào bảng khảo sát, quiz

Đối ta ́c

Các đối tác liên kết với nền tảng BSB

bitstoragebox.comPhân lại người dùng



Quiz Show 1 phút

Đây là quiz có thời gian 1 phu ́t, những thành viên trả lời đu ́ng se ̃ được trao
thưởng. Mỗi ngày chỉ được tham gia 1 lần.

Kha ̉o sa ́t
Đây là hình thức tham gia trả lời khảo sát và được tặng 1 lượng BSBT tương
ứng.

bitstoragebox.com
Ai cũng dễ dàng tham gia Khảo sát và
Quiz 1 phút



Participate

Verify

Compensatio
n

Exchange

Hê ̣ thống trao thưởng

• Tiền thưởng Bitcoin

- Khi gia ̉i quiz se ̃ nhận được Bitcoin được chia cho câu ho ̉i đo ́.

- Khi tra ̉ lời kha ̉o sa ́t se ̃ nhận được Bitcoin được chia cho ba ̉ng kha ̉o sa ́t đo ́.

- Tiền thưởng la ̀ Bitcoin va ̀ được chia đều cho số người tham gia quiz, co ́

thê ̉ hoa ́n đổi với ta ̀i sa ̉n điện tử kha ́c

- Trường hợp nha ̀ qua ̉ng ca ́o trực tiếp đăng quiz hoặc kha ̉o sa ́t nhằm mu ̣̣c

đi ́ch qua ̉ng ca ́o, Bitcoin se ̃ được chia theo quy mô nha ̀ qua ̉ng ca ́o đa ̃ ca ̀i

đặt

Mo ̣̣i thông tin khảo sát và content kiến thức đăng lên nền ta ̉ng được lưu vào hê ̣̣

thống blockchain, tiền thưởng cu ̉a người du ̀ng được ti ́nh vào chi phi ́ quảng cáo

cu ̉a nhà quảng cáo, được thanh toán va quản ly ́ theo hợp đồng thông minh (Smart 

Contract).

• Bitcoin reward

- Khi nộp quiz mới và được duyệt sẽ nhận được 1 lượng BSBT

nhất định

- Khi nộp khảo sát mới và được duyệt sẽ nhận được 1 lượng

BSBT nhất định

- Tiền thưởng là Bitcoin và được chia đều cho số người tham gia

khảo sát, có thể hoán đổi với tài sản điện tử khác.

- Lợi nhuận từ việc phát quảng cáo trong quiz mới, khảo sát sẽ

được thanh toán bằng BSBT

• Tiền thưởng BSBT tư ̀ mã liên kết cu ̉a Helper

- Khi Helper chia sẻ “Mã liên kết” do người quản lý di ̣̣ch vụ̣ tặng, 

qua đó mời thêm được người dùng mới, thi ̀ Helper sẽ được

nhận liên tụ̣c 10% giá trị của số lượng Bitcoin mà người dùng

mới đó nhận được.

bitstoragebox.com



Quy trình tặng thưởng chiến thắng

Quy trình tặng thưởng khi chia sẻ

Thanh toán quảng cáo
(BSBT)

Hiển thị quiz/ khảo sát.
Phát quảng cáo

Hội viên trả lời đúng
Hội viên trả lời khảo sát

Đăng kí hội viên mới
thông qua code link

Sau khi nhận được code link
Chia sẻ quiz và khảo sát

Đăng kí hội viên mới
thông qua code link

5% giá trị số tiền mà
người dùng mới nhận

được (BSBT)

Hội viên mới
Nhận thưởng

Mua BSBT
Phân chia giải thưởng

BSBT Bitcoin

Users

bitstoragebox.com



Niềm vui và phần thưởng

• Cấu tạo câu hỏi và câu hỏi khảo sát đơn giản và trực quan

Cung cấp các trò chơi đố chử đơn giản liên quan đến blockchain và thường thức cuộc

sống như các câu hỏi về blockchain, các vấn đề nóng hổi trong xã hội, trên thế giới, các

trận đấu thể thao, lịch sử, bầu cử... Bên cạnh đó cũng có thể tạo và tiến hành các cuộc

khảo sát về những điều mọi người tò mò hay quan tâm . Qua đó, bạn có thể gia tăng tỷ

lệ tham gia của hội viên bằng niềm vui khi tham gia game và nhận thưởng.

Hiệu quả quảng cáo mà nhà quảng cáo có thể nhận được

• Xem quảng cáo và tham gia trò chơi miễn phí

BitStorage Box là dịch vụ cung cấp cho người dùng dựa trên chi phí quảng cáo của

nhà quảng cáo.

Thành viên phải xem quảng cáo video và hình ảnh trong vòng 15 giây để có thể tham

gia trò chơi miễn phí

Vì tất cả game đều quy về giải thưởng bằng Bitcoin và BSBT nên hệ thống đã thiết lập

sẳn cơ cấu quảng cáo mà ở đó, để nhận được giải thưởng thì người dùng buộc phải
xem hết quảng cáo của nhà tài trợ.

Hiệu quả của nền kinh tế token chia sẻ

• Liên tục tạo ra nhiều hội viên mới bằng dịch vụ nhận BSBT tương ứng cho số người bạn 

giới thiệu trở thành thành viên mới. 

Bạn sẽ trở thành người giới thiệu thông qua việc chia sẻ link giới thiệu cho các trang

blog hay các mạng xã hội khác nhau như facebook, kakaotalk, wechat, line,

whatapps..., qua đó nếu bạn thu hút được mọi người để họ đăng kí thành viên mới

thì bạn sẽ nhận được phần thưởng được trả bằng BSBT tương ứng với nổ lực của

bạn. Hệ thống trả thưởng theo mức độ chia sẻ này sẽ liên tục thu hút nhiều người

tham gia đăng kí làm hội viên mới, mở rộng các dịch vụ của Bitstoragebox cũng như

đảm bảo hoạt động quảng cáo được diễn ra liên tục.

Người tạo câu đố, khảo sát (poll/quiz creator)

• Tạo ra một khái niệm creator (nhà sáng tạo mới) về lĩnh vực quiz và khảo sát.

Những nhà sáng tạo mới này có thể sản xuất nội dung cho các hạng mục Quiz và

khảo sát về kiến thức, thường thức, kiến thức chuyên môn... Bằng cách này, họ sẽ

nhận được lợi nhuận từ quảng cáo như cách mà YouTube đang chi trả cho các nhà

sáng tạo của họ, chỉ khác là ở đây lợi nhuận sẽ được chi trả bằng BSBT. Điều này

khuyến khích các hoạt động sản xuất tích cực, qua đó kích thích quá trình tự sản

xuất và tiêu thụ bên trong nền tản BSB mà chủ thể chính của các hoạt động này

chính là người tạo ra câu hỏi và người tham gia trả lời (hay có thể nói là tiêu thụ)

các câu hỏi đó.

Các tính năng của Storage Box bitstoragebox.com



BLOCKCHAIN

SMART CONTRACT TOKEN DIGITAL WALLET

SERVICE

QUIZ SURVEY EVENT Advertisement

External interface

SNS Affiliated mall

Blockchain Node Blockchain network

• Blockchain

- Chấp nhận các chương trình trả thưởng từ nhiều nhà quảng cáo hoặc thành viên thông qua các 

giao thức có hệ thống và công nghệ hợp đồng thông minh

- Phần thưởng của khách hàng sẽ được chuyển hóa thành token trên mạng  blockchain, được 

đăng kí dưới giá trị độc nhất, tránh việc bị làm giả

- Trao đổi tiền kỹ thuật số giữa BSBT và các tài sản kỹ thuật số khác thông qua việc liên kết với

ví điện tử (MYSTARWALLET)    

- Quản lý nội dung kiến thức mới và phần thưởng thông qua từng node (nút thắt) của 

blockchain, tăng tính ổn định của hoạt động và tăng cường bảo mật

- Quản lý một cách minh bạch các điều khoản và lợi ích của khách hàng như tỷ lệ chia trả, tỷ lệ

phân chia quyền lợi của khách hàng thông qua mạng lưới blockchain.

Kỹ thuật và cấu trúc chuỗi khối của BSB bitstoragebox.com



Quản lý nền tảng bằng blockchain

Phân chia tiền thưởng và tính an toàn

Mọi giao dịch tiền thưởng phải được lưu lại, và mỗi người tham gia 

nền tảng phải được đảm bảo về tính an toàn cũng như phân chia tiền 

thưởng minh bạch.

Bảo vệ và kiểm duyệt content kiến thức 

Content kiến thức mà người tham gia tạo ra được lưu vào hệ thống 

blockchain, hệ thống này bảo vệ và kiểm duyệt các hoạt động sản xuất 

Phân tích hiệu quả tài liệu thống kê của quảng cáo

Thông qua tài liệu phân tích hiệu quả về các quảng cáo chạy trong nền 

tàng, nhà quảng cáo sẽ dễ dàng quản lý quảng cáo, xem thông tin 
thanh toán và phân tích tài liệu bất cứ lúc nào. 

Hệ sinh thái blockchain phát triển với NFT

Trong tương lai, chúng tôi sẽ xây dựng một hệ thống có thể chuyển 

sang BSB Quiz World Metaverse và triển khai dịch vụ cho phép người 

dùng trải nghiệm NFT đầu tiên trên BSB.

bitstoragebox.com
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bitstoragebox.com
BSB - BSBT Chiến lược Marketing

Bắt đầu với ‘Đông Nam Á’, khu vực có giá trị tăng trưởng cao trong 
tương lai, 

Chi nhánh tại mỗi quốc gia ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ
Sử dụng giao diện người dùng, câu đố và nhiều nội dung khác nhau phù 

hợp với các quốc gia được chọn
Nhận đơn hàng quảng cáo theo quốc gia dựa trên mức tăng trưởng 

người dùng



bitstoragebox.com
BSB - BSBT Chiến lược Marketing

1. Hiện trạng

- Cho đến nay, các thành viên đã và đang quảng bá Telegram và Facebook của riêng 

họ. Tính đến ngày 27 tháng 6, có 183.186 người dùng.

- Người dùng đến từ Philippines, Việt Nam và Indonesia chủ yếu tham gia thử 

nghiệm.

2. Các chiến lược PR theo quốc gia

- Sau khi mở toàn bộ

Thứ nhất: Tập trung vào PR tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, 

Singapore và Malaysia

Vòng thứ hai: Quảng bá đến Trung Quốc, Nga và các nước lân cận, các nước Trung 

Đông, Châu Phi và Nam Mỹ.

- Chiến lược cấp quyền kinh doanh cho các văn phòng chi nhánh theo quốc gia.- 국가
별 지사 사업권 부여전략.

3. Chiến lược Marketing chi tiết

- Mở "BSB Show" trên YouTube

MC là người Hoa và người Mỹ có ngoại hình, thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung.

MC và ban điều hành cập nhật tin tức hàng tuần về BSBT và trò chuyện với những 

người chiến thắng quiz

Marketing thông qua nội dung đẹp mắt.

- Gặp gỡ trực tuyến định kỳ.

- Tích cực quảng bá tới Telegram, Facebook, CoinMarketCap, CoinGecko và các 

cộng đồng liên quan đến tiền điện tử khác

- Marketing trên Blog 

- Marketing thông qua chương trình đố vui Kinh thánh (đang chuẩn bị) với các người 

dùng theo đạo Cơ đốc

- Thu hút thành viên thông qua sự hợp tác với các nền tảng khác.



2021

Ver 1 / Tháng 2

Ver 2 / Tháng 6

Mở dịch vụ

Niêm yết sàn giao dịch global đợt 1

Updating 
Liên kết với MyStarWallet
Niêm yết thêm sàn giao dịch đợt 2

Ver 3 / Tháng 8

Ver 4 / Tháng 12

Nâng cao di ̣̣ch vu ̣̣

Hệ thống phát hành NFT

Tạ̣o trung tâm mua sắm

Entertainment business

Ra mắt app chuyên dụng cho mobile

bitstoragebox.comRoadmap



BSBT The total number of token issue: 1,000,000,000

CATEGORY % OF TOKEN # OF TOKENS

SALE 5% 50,000,000

ECOSYSTEM REWARD 30% 300,000,000

GLOBAL MARKETING 15% 150,000,000

PARTNERS 10% 100,000,000

INVESTORS 10% 100,000,000

COMPANY 15% 150,000,000

ADVISORS 5% 50,000,000

TEAM 10% 100,000,000

TOTAL 100% 1,000,000,000

bitstoragebox.comToken Sales Plan
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Thông báo pháp lý

Whitepaper của dự an BSBT token được soạn thảo nhằm mục đích giải thích cụ thể nội dụng và kế

hoạch chung của dự án.

Whitepaper này không được soạn thảo nhằm mục đích kêu gọi đầu tư, mà để cho người đọc tham khảo.

Nếu có phát sinh tổn hại, thất thoát, công nợ hay các tổn thất tài chính khác thì THINKING TREE CO.,

LTD sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Thông tin chung này (sau đây gọi là "white paper") được cung cấp bởi THINKING TREE CO., LTD. (sau

đây gọi là "Công ty") được viết nhằm mục đích cung cấp thông tin cho mô hình kinh doanh và các trường

hợp sử dụng token tiện ích (sau đây gọi là BSBT token). White paper này được thành lập nhằm mục đích

cung cấp thông tin, tuy nhiên thông tin này có thể không đầy đủ, không ràng buộc và không cấu thành

mối quan hệ hợp đồng. Cũng giống như khi mua bất kỳ loại tiền điện tử nào khác, việc mua đồng token

BSBT có thể mang lại những rủi ro nhất định. Khi đọc các tài liệu do công ty cung cấp, cá nhân phải tự

đánh giá về giá trị tiềm năng của nội dung và quyết định có tham gia mua bán Token hay không. Để chắc

chắn hơn, white paper này phản ánh thông tin về mô hình kinh doanh do công ty đề xuất và làm rõ rằng

đó không phải là một khuyến nghị cho việc đầu tư tài chính. Bất kỳ và tất cả thông tin trong White paper

này có thể được chúng tôi cập nhật hoặc sửa đổi. Do đó, tính đầy đủ và chính xác thực tế của white

paper không được đảm bảo và thông tin này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo

trước. Công ty không hứa hẹn hoặc đưa ra bất kỳ nghĩa vụ nào về việc thông báo cho bạn về bất kỳ sửa

đổi phát sinh đối với thông tin đã đề ra. Dù công ty sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin trong White

paper này là chính xác tại thời điểm xuất bản, tuy nhiên những người sử dụng thông tin trong White

paper này (công ty hoặc đại diện, cán bộ, nhân viên, cố vấn, đối tác hoặc người trung gian của họ (thay

mặc cho Đại diện Công ty )…) sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến

tính chính xác và đầy đủ của thông tin bằng văn bản hoặc bằng miệng được cung cấp.

Chúng tôi sẽ không có bất kì trách nhiệm pháp lý nào đối với các mất mát hoặc thiệt hại có thể xảy ra: (i)

khi tin tưởng tuyệt đối vào bất kỳ thông tin nào trong White paper này; (ii) mọi sai sót, thiếu sót hoặc sự

không chính xác trong thông tin đó hoặc (iii) bất kỳ hành động nào phát sinh từ thông tin đó.

Không có bất kỳ mô tả hoặc bảo đảm nào về việc đạt được hoặc hợp lý hóa được lợi nhuận hoặc kỳ

vọng, dự đoán hay dự đoán tương lai nào được đưa ra trong cuốn sách trắng này. Người đọc không

được xem đây là thông tin chính thống của Công ty hoặc đại diện cho Công ty hoặc bởi các cố vấn của

Công ty về các khuyến nghị về tài chính, pháp lý, thuế hoặc các nội dung khác. Do đó, người đọc white

paper này nên tham khảo ý kiến của các cố vấn chuyên nghiệp của họ về bất kỳ sự tham gia tiềm năng

nào trong các vấn đề tài chính, pháp lý, thuế hoặc liên quan.

Thông tin đặc biệt được nêu trong cuốn sách trắng này bao gồm thông tin dự đoán tương lai. Ngoại trừ

việc khai báo sự thật lịch sử, thông tin đặc biệt được bao gồm thông tin về hoạt động, sự kiện hoặc công

ty dự đoán hoặc dự đoán tương lai, BSBT token , BSBT platform phát triển và chức năng liên quan đến

dịch vụ, chỉ có thể xảy ra trong tương lai hoặc dự định có thể xảy ra trong tương lai. Các tuyên bố dự

đoán trong tương lai thường xuất hiện như có lẽ (may)”, “sẽ (will)”, “có thể(could, would)”, “dự

kiến( anticipate)”, “tin rằng(believe)”, “mong đợi rằng(expect)”,“ý định(intend)”, “có tiềm năng(potential)”,

“ước lượng (estimate)”, “ước tính (budget)”, “kế hoạch dự tính(Scheduled, plans,planned)”, “dự
đoán(forecasts)”, “mục tiêu (goals)

Thông tin cung cấp phía trước được coi là hợp lý tại thời điểm thông tin được cung cấp, dựa trên một số

yếu tố và ước tính được thực hiện bởi ban quản lý. Báo cáo hướng tới bao gồm các yếu tố khác, chẳng

hạn như kết quả thực tế, hiệu suất hoặc thành tích, khác biệt về mặt vật chất so với các báo cáo được

thể hiện hoặc ngụ ý bởi các rủi ro đã biết hoặc chưa biết, không chắc chắn và tuyên bố hướng tới.

Phạm vi miễn trách nhiệm không giới hạn trong các ví dụ được đề cập.
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