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DAILY COIN NEWS

Đưa và phân tích tin 
tức về Blockchain

& tiền ảo nhanh chóng 
và chính xác nhất, kênh 

truyền thông online tổng hợp toàn 
cầu tạo ra cho người dùng

đánh giá và tiếp cận hiện trường 
một cách đáng tin cậy
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   Báo điện tử dễ dàng tiếp cận độc giả trên toàn thế giới thông qua việc cung cấp tin tức trực tuyến 
(lấy dịch vụ đa ngôn ngữ làm tiền đề). Mặc dù có ưu điểm là dễ dàng tiếp cận độc giả trên toàn thế giới thông qua trực tuyến,
nhưng cũng có thể làm gây hoang mang cho họ khi chỉ tiếp nhận thông tin đã được 'đóng gói' mà không được xác nhận sự thật. 
Ngoại trừ một số phương tiện truyền thông trực tuyến xuất sắc, hầu hết các phương tiện truyền thông trực tuyến không có 
kỹ năng đưa tin, vì vậy họ đang miệt mài trích dẫn tin tức từ các tổ chức khác. Tin tức trực tuyến lan truyền rất nhanh.
Nó xuất hiện dưới tên 'tin tức' nhưng nếu nó không phải là 'sự thật' hoặc không có thật, 
nó có thể bóp méo hiện tượng và dẫn dắt công chúng đi sai hướng.

   Báo điện tử dễ dàng tiếp cận độc giả trên toàn thế giới thông qua việc cung cấp tin tức trực tuyến (lấy dịch vụ đa ngôn ngữ làm tiền đề). 
Mặc dù có ưu điểm là dễ dàng tiếp cận độc giả trên toàn thế giới thông qua trực tuyến, nhưng cũng có thể làm gây hoang mang cho
họ khi chỉ tiếp nhận thông tin đã được 'đóng gói' mà không được xác nhận sự thật. Ngoại trừ một số phương tiện truyền thông trực 
tuyến xuất sắc, hầu hết các phương tiện truyền thông trực tuyến không có kỹ năng đưa tin, vì vậy họ đang miệt mài trích dẫn tin tức
từ các tổ chức khác. Tin tức trực tuyến lan truyền rất nhanh. Nó xuất hiện dưới tên 'tin tức' nhưng nếu nó không phải là 'sự thật' 
hoặc không có thật, nó có thể bóp méo hiện tượng và dẫn dắt công chúng đi sai hướng.

GIỚI THIỆU
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   Cuộc cách mạng Blockchain đang diễn ra trong mọi ngành công nghiệp. Chức năng của báo chí quan trọng hơn bất kỳ 
ngành nào khác để ngành công nghiệp và thị trường liên quan đến Blockchain và tiền ảo ổn định và phát triển tốt hơn. 
Trong số đó, chức năng xác minh của phương tiện truyền thông là rất quan trọng. Không có mô hình kinh doanh hoặc khả 
năng hiện thực hóa của doanh nghiệp nào có thể thu hút sự đầu tư chỉ thông qua những lời đường mật. Báo chí phải xác
nhận và cung cấp các thông tin chính xác hiện có. Để làm điều này, chúng tôi cần một hệ thống nguồn tin rộng khắp có thể 
xác thực và đăng tải tin tức. Nếu muốn trả lời vấn đề này theo cách thông thường, cho dù có hàng ngàn phóng viên cũng sẽ 
không đủ khả năng. Chúng tôi không nghĩ rằng các ký giả hoặc phóng viên chuyên nghiệp có thể bao quát được vấn đề nguồn tin. 
Ví dụ, nếu một cuộc hội thảo liên quan đến Blockchain kéo dài 3 tiếng đồng hồ được tổ chức ở London Anh, những ký giả 
trực tiếp có mặt tại hiện trường sẽ đăng tải hình ảnh và nội dung của buổi gặp lên mạng, sẽ tốt hơn nhiều so với việc gửi phóng 
viên đến London từ Bắc Kinh, Trung Quốc để đưa tin. Hiện nay trên thế giới, có rất nhiều sự kiện liên quan đến Blockchain 
và tiền ảo liên tục được tổ chức. Đặc biệt không cần tới ký giả, những người tham dự bình thường và cả nhà đầu tư đều có
 thể đăng tải ảnh và nội dung sự kiện lên mạng. 

    Có người sẽ thắc mắc về tình huống này, ai sẽ chịu dành thời gian và công sức để tải lên hình ảnh và bài viết miễn phí. 
Tuy nhiên, vì có một khoản trợ cấp hợp lý cho việc này, các phóng viên tự nguyện sẽ phát triển nhanh chóng và sẽ có các 
bài viết phác thảo hiện trường và mô tả một hiện tượng từ nhiều góc độ khác nhau.

GIỚI THIỆU
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   Các phương tiện truyền thông trực tuyến nên nhanh chóng bắt kịp xu hướng này, trước hết là thông báo và có thể chia sẻ 
những tin tức được lọc và tìm kiếm bởi nhiều độc giả. Báo chí về bản chất của Blockchain cũng nên được phân cấp và người 
dùng rải rác trên khắp thế giới không chỉ tiêu thụ tin tức, mà chuyển sang làm chủ đề sản xuất và đánh giá tin tức. 
Vào thời điểm này, các sự kiện khác nhau như hội nghị, hội thảo, diễn đàn, hội nghị và sự kiện giáo dục liên quan đến Blockchain 
và tiền ảo được tổ chức trên toàn thế giới sẽ được chia sẻ bởi những người tham gia sau khi đã được kiểm duyệt 
(quá trình kiểm chứng), theo đó bao gồm cả hệ thống phù hợp và trợ cấp thích đáng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tin tức mà người dùng 
đã chứng kiến thông qua hướng dẫn định dạng và chúng tôi sẽ cung cấp bồi thường hợp lý. Chúng tôi tin tưởng rằng nếu người 
dùng trên toàn thế giới trở thành ký giả và đánh giá tin tức và tin tức được lọc để chia sẻ, thì Blockchain và ngành công nghiệp 
tiền ảo và thị trường sẽ phát triển thành một hệ sinh thái lành mạnh.

   Ngoài ra, các kênh chia sẻ video cũng như các bài báo và tin tức liên quan đến Blockchain và tiền ảo, phải được đổi mới. 
Ngay cả khi bạn đăng tải các video đa dạng trên trang web, sẽ không có trợ cấp nếu bạn không đăng ký. 
Hơn 90% người dùng tải lên video nhưng không nhận được trợ cấp và tải lên video, họ chỉ với mong muốn nhiều người sẽ 
xem nội dung đó. DNcom giúp dễ dàng tải lên và chia sẻ các MCN liên quan đến Blockchain và tiền ảo, nghĩa là so với 
phương tiện truyền thông 1 người và video được xác minh thì dễ dàng chia sẻ hơn. Tại thời điểm này, người dùng được trợ 
cấp ngay cả khi video được tải lên hoặc khi xem video của người khác hay đánh giá thích hoặc không thích đều sẽ được hệ 
thống trợ cấp. Thông qua các video liên quan đến Blockchain và tiền ảo, bạn sẽ có thể truy cập các sự kiện khác nhau trên 
khắp thế giới và xem các bài giảng chuyên nghiệp hơn, đóng vai trò quyết định trong sự phát triển của DNcom trong tương lai.

GIỚI THIỆU
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Cần phải sắp xếp 'Thông tin chưa xác 
thực' hoặc 'Tin tức giả' và cung cấp

tin tức và thông tin chính
xác dựa trên sự thật.

Ngoài các chuyên gia như nhà báo 
chuyên nghiệp và nhà bình luận,
 cần sự tham gia tích cực của 
công chúng và các nhà đầu tư

Dịch vụ đa ngôn ngữ như tiếng Anh, 
tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, 

tiếng Nga cho tin tức 
Blockchain và tiền ảo là cần thiết

7

VẤN ĐỀ VÀ YÊU CẦU

Hơn 1.000 tin tức mới xuất hiện trên
thế giới mỗi ngày, nhưng trong số đó 
có rất nhiều thông tin và 'tin tức giả 

mạo' gây xáo trộn thị trường dẫn đến 
thiệt hại quy mô lớn gây ra bởi thông 

tin sai lệch hoặc tin tức giả mạo  

Tin tức chỉ được đưa lên bằng một số 
ngôn ngữ nhất định như tiếng Anh

Gần 30% dân số dùng tiếng Trung ,
 40% dân số sử dụng tiếng Tây Ban 
Nha cảm thấy thiếu thốn thông tin 

và phát triển doanh nghiệp bị trì trệ  

Có rất nhiều phương tiện truyền thông,
 nhưng người dân và nhà đầu tư bình 

thường chỉ đơn giản là 
người tiếp nhận tin tức

Tin tức được coi là độc quyền của các
phóng viên và báo cáo chuyên nghiệp  



COPYRIGHT ⓒ ALL RIGHT RESERVED BY DAILYCOINEWS
8

BLOCK CHAIN & CRYPTOCURRENCY MEDIA

Vấn đề hiện nay còn tồn tại
trong lĩnh vực truyền thông là gì?

Thiếu kỹ năng kiểm
định tin giả và thiếu

tính xác thực

Thiếu tính chuyên
môn về Blockchain

và tiền ảo

Thiếu hụt những tin
bài về đánh giá và
kiểm định hệ thống

Các từ ngữ chuyên môn
dẫn đến sự tiếp cận

bị hạn chế
* Thiếu dịch vụ ngôn

ngữ đa quốc gia

Sự nhiễu loạn của những
bài báo có tính chất quảng

cáo mang mục đích
thương mại

Không được trả công xứng
đáng cho những bài viết,
bài đánh giá chất lượng

* Thiếu động cơ tham gia

Sự tham gia của người
dân còn hạn chế

     * Người tiêu dung còn
    thụ động trong việc
   tiếp nhận thông tin

Những bài báo về
Blockchain và tiền ảo
chưa phân tích sâu và

thiếu tính kế hoạch 

Thiếu kỹ năng đưa
tin và quá lạm dụng

*Kết hợp nhiều tài liệu
và tin bài từ các cơ
quan đưa tin khác

Không thể sửa những
bài báo đã đăng tải
* Các bài báo thiếu

tính cập nhật
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Tin tức giả ▫ vấn đề thiếu tính xác thực
(Hiệu quả tiêu cực)

9

Là vật hy sinh cho
hiện tượng bumping
* Tin tức giả gây nên

vô số thiệt hại
cho nhà đầu tư

Vai trò tiêu cực
của dư luận

* Hình thành nên
không khí tiêu
cực cho xã hội

Giao dịch tiền bẩn
đượctẩy trắng thu
hút sự quan tâm

Sử dụng dư luận xã hội, thông
qua sự Blockchain và tiền
ảo bồi  thường cho những

thiệt hại của các doanh
nghiệp ở lĩnh vực khác

Các tin tức giả và thiếu tính
xác thực cho dù nhỏ cũng
mang đến ảnh hưởng tiêu
cực nhất định đến thế giới
*Sàn giao dịch OO kết hợp với

hacker – tin tức vô căn
cư dẫn đến thiệt hại

Mang lại sự nhiễu
loạn cho thị trường

Blockchain và tiền ảo

Quyết định sai
lầm của nhà đầu tư

* Không phải đầu tư một
cách thông thường

mà là đầu cơ

Gây ra sự mất tín nhiệm
trong nội bộ giới hoạt
dộng về Blockchain

và tiền ảo

Do thiếu sót trong cách
thức điều phối, các tin

tức giả và thiếu tính xác
thực vẫn xuất hiện
* Vòng luẩn quẩn 

Phá hủy hệ sinh thái
đầu tư cho Blockchain



*Kiểm định/đánh giá tin tức*
Giải pháp khác biệt của DN là gì?
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Kỹ năng đánh giá
tin tức giả và thiếu

tính xác thực

 Tiến hành cho người dung đánh giá bài viết
*Đánh giá cố định và mang tính khách quan

*Sau khi bình chọn 
*không đạt ngưỡng điểm nhất định sẽ bị gỡ bỏ

Không đăng tải những bài viết 
có nội dung giống bài viết khác 

từ 80% hoặc sử dụng phần mềm tự động

Những bài viết được đánh giá “Thích” nhiều
Sẽ đặt ở vị trí chính giữa trang chủ 

và đính kèm đường link vào phần liên quan dưới bài đăng
Được đánh giá cao 

Ngăn chặn những bài viết
“đạo nhái” hoặc sử dụng

phần mềm tự động

Những bài viết được
đánh giá cao sẽ được

đặt tại trang nhất
(bài đầu tiên)



*Tham dự và thù lao*
Giải pháp khác biệt của DN là gì?
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   Người bình thường cũng có thể trở thành ký giả/
Có thể sửa bài viết

*Ứng dụng kỹ thuật FORMAT Guide để 
*đính kèm hình ảnh vào bài viết

*Tùy vào mức độ tham gia sẽ được 
tích lũy điểm hoặc nhận thù lao DNcom

Thông qua poscast-Máy chủ streaming
Có thể đưa tin từ hiện trường

Và bình luận trực tiếp

Tiếu chuẩn trao thưởng bài viết xuất sắc: 
Độ dài/Điểm dánh giá cao/

Độ đa phương tiện cao/
Không giống với bài viết khác

Đưa tin trực tiếp
từ hiện trường

Thông qua poscast/
streaming/ chia sẻ video  

Chuyên mục trở thành ký giả 
“Bất kỳ ai cũng đề có thểtrở

thành ký giả” tùy theo mức độ
tham gia nhận được 

thù lao tương ứng

Trao thưởng cho những
bài viết xuất sắc và trả thù

lao đặc biệt nếu
tích cực tham gia
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Từ 1 bài báo sử dụng
dịch vụ đa ngôn ngữ

   Tiếp cận người sử dụng trên toàn thế giới
*Vượt qua ranh giới, đưa các bài

đăng mang tính toàn cầu
*Phát triển, giao lưu, chia sẻ thông

tin mang tính toàn cầu

Tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp
Nga, Tây Ban Nha, Việt Nam,…

*Dịch vụ đa ngôn ngữ gồm
các ký giả là sinh viên

Các hội thảo, hội nghị, buổi gặp 
về Blockchain và tiền ảo

 tăng khả năng vươn ra khắp thế giới

Tạo nên những dịch
giả chính thống thông

qua dịch vụ này

Đăng tải đồng thời trên
nhiều quốc gia các bài viết
về Blockchain và tiền ảo

*Dịch vụ đa ngôn ngữ*
Giải pháp khác biệt của DN là gì?



Làm thế nào để kiếm tiền ở DN?
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Thông tin về dữ liệu lớn 
liên quan đến Blockchain

 và tiền ảo
*Cung cấp thông tin của nhà dầu tư

Dự án giáo dục về Blockchain 
và tiền ảo

*Học viện chuyên môn

Dự án marketing & 
quảng cáo cho Blockchain 

và tiền ảo

Nền tảng kinh doanh 
Dựa trên Blockchain 

Và tiền ảo 

Nội dung tin tức/ 
Bán ảnh có chứa đựng

 nội dung của các chuyên gia

Bán những báo cáo về
đánhgiá và kiểm định
Blockchain và tiền ảo

D ữ liệu Q uảng cáo T
ập huấn 
& học online

N ội dung N ền tảng

Đ ánh giá
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Hệ thông thanh toán

BIZ MODEL_Model Framework

Người dùng Người mua/Khách hàng

Đăng ký

Tin tức
(Báo cáo)

Dữ liệu
(Bảo mật/Trao đổi)

G-Mube

Ảnh

(Video MCN)

Dịch vụ dữ liệu lớn

Quảng cáo

Tập huấn và giáo dục

Đánh giá
(Dịch vụ báo cáo)

Dịch vụ nội dung

(KYC, API) DNcom

Máy chủ Web Nền tảng Blockchain 

MALL



DN tiến hành hoạt động theo những bước nào?
*Hội nghị, hội thảo, buổi gặp mặt 
 Của cộng đồng Blockchain và tiền ảo trên toàn thế giới
*Sàn giao dijhc/tiền ảo tình hình/khuynh hướng thị trường
*Khuynh hướng/triển vọng và 
 sự kiện/sự cố của Blockchain và tiền ảo trên thế giới
*Trọng trách và sự thay đổi của mỗi 
 quốc gia trên thế giới

Tin tức/
chuyên mục
 chuyên môn

Nguồn

Trở thành ký giả

Đạo văn 80%,
Sử dụng phần 
mềm tự động

Positive   rating

Thích/Không thích

Podcast
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* Trao tặng trợ cấp và DNcom *
 thông qua viết, đóng góp,

 số lượng bài báo 

Đánh giá sự
theo dõi và
phản ứng

Đánh giá sự theo
dõi và phản ứng Đánh giá mức

độ phản ứng
Học viện
giáo dục

Đánh giá tin tức

Đăng tải tin tứcSửa chữa bài viết

Trao thưởng
bài viết xuất sắc

Đường link
bài viết

Gỡ bỏ bài viết

Bản thảo
tin tức

Quảng cáo/
Marketing

Đăng tải ảnh
được trưng

bày của tác giả

Phân tích dữ liệu lớn/
Bán nội dung/

Quảng cáo marketing/
Báo cáo đánh giá/

Giáo dục kinh doanh



Thanh công cụ thực tế khi vận hành DN

       Cung cấp thông tin trao đổi

Chưa đăng ký hội viên

Hội viên thông thường

Hội viên ký giả

Người đăng tải trang Người quản lý ICO

Tìm kiếm

Main

Tin tức

ICO
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*Đọc tin tức *Đăng tải ICO 
*Sửa bài

*Thích Ghét (Đánh giá bài viết)
*Bình luận  *Link bài viết liên quan
*Thông tin ký giả *Liên kết với SNS 
*Đăng và sửa bài
*Chia sẻ đường link (shot cut)
*Chuyên mục  *Số lần truy cập
*Chọn ngôn ngữ khác 
*Đánh giá đạo văn
*Tích lũy điểm
  Độ dài bài viết       Mức độ đánh giá bài viết     
  Độ ứng dụng đa phương tiện 
  Mức độ giống các bài viết khác
 *Đạo văn quá 80% bài viết sẽ bị gỡ bỏ

*Đánh giá *Chấm điểm
*Video/ảnh/file

*Bài viết mới nhất(theo lĩnh vực)
*Bài viết được yêu thích *Theo thứ tự tìm kiếm
*Hướng dẫn về phân cấp
*Hiện trạng đòng Coin www.bitfinex.com
*Đánh giá ICO theo thứ tự điểm số
*Podcast Bài viết mới lên, Máy chủ stream

*ký giả      *tag
*nội dung  *đề mục

*Tỷ giá ngoại tệ BTC
*Hiện trạng BTC
*Hanp
*Tỷ giá đồng đô la 
*Xếp hạng sàn giao dịch..

*Xóa toàn bộ bài viết
*Đăng tải/sửa/xóa thông báo
*Đăng tải/sửa/xóa sự kiện   
  Thông tin sự kiện
*Quản lý chuyên mục bài viết
  Sửa/xóa chuyên mục bài viết
*Quản lý bảng quảng cáo
  Sửa quảng cáo/Đăng tải ảnh
  Dẫn link sự kiện đang tiến hành
  (Đăng thời gian diễn ra)
  Gỡ bỏ quảng cáo cũ
*Quản lý hội viên
  Quản lý hội viên/Quản lý cấp bậc hội viên
  Quản lý tiếp cận chuyên mục bài viết
  Quản lý ngăn chặn hội viên
*Thiết lập bài đăng nổi bật
*Phê duyệt bài đăng
*Đổi tên người viết bài
*Sửa tất cả bài viết
*Quản lý chuyên mục

*Thông tin đăng nhập
 Email
 PW
 Tên thật (xác thực)
 Bút danh
 Tổng số bài viết

*Đăng bài với tư cách ký
*giả cố định/
 Sửa và xóa bài viết (của mình)
*Chuyên mục

  Bài viết được yêu thích
  Thích hội viên
  Số lượng giới thiệu
  Thay đổi thông tin
  Liên kết mạng xã hội

*Đăng tải trên mạng xã
 hội SNS

*Liên kết với mạng xã
 hội SNS

*Thông tin
  người dùng
  Email/ID
  Mật khẩu   IP
  reCAPTCHA

*Đăng tải hình ảnh



Đặc điểm của DN

Tham dự

Bất cứ ai cũng đều được
hoan nghênh viết bài

Các bài báo được viết đồng thời bằng
tiếng Anh, Trung, Nhật, Tây Ban Nha, ../Chia sẻ trên mạng xã hội SNS

Được dánh giá bởi
chính người dùng

Nhận được thù lao khi đăng bài, đánh giá,
Viết bài, đánh giá bài viết, chia sẻ link sẽ 

Được tích lũy điểm DNcom

Những bài viết có chiều sâu chuyên môn về
Blockchain và tiền ảo sẽ được các chuyên gia

Xem và phân tích

Có thể sửa và cập nhật 
Những bài viết đã đăng tải

Lan tỏa Kiểm định

Thù lao Chuyên môn Cập nhật
theo thời gian
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D
B

Báo cáo & Tin tức
(Đăng bài như ký giả (Báo cáo), dạng cột)

Trao đổi và bảo mật thông tin
(Trao đổi nguồn tin)

Blog, Potcast(Streaming), mạng xã hội sns
Triển lãm(Ảnh)

Báo cáo và 
quản lý thông tin

Bình chọn
(Tốt, không tốt)

Kiểm tra mức dộ giống nhau
(Kiểm tra đạo văn) 

– Hơn 80% : Gỡ bỏ bài viết
Link (Shot cut)

현장

Đánh giá
Quản lý

Giải pháp
(Công cụ phân tích, công cụ báo cáo, 

công cụ bình chọn)
Hệ thống

(Dữ liệu lớn, Quảng cáo, Đánh giá, Giáo dục)
Nền tảng

(Cơ sở hạ tầng Blockchain)

Giải quyết & Hệ thống, 
Nền tảng quản lý
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Nội dung và logic hệ thống của DN

기자

Report

Voting

Link

기사등재

기사수정

기사삭제

Similarity
Check

Evaluation System

Infrastructure

Bigdata
System

Advertise
System

Evaluation
System

Learning
System

칼럼

D
B

News Corp.
AD

Reports Crypto Exchange Develop.
EDU

Trading.
EDU

Industry
.AD



Nội dung của DN gồm những gì?
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Nội dung trang chủ DAILYCOINEWS [Mẫu]
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Bài báo gần đây đã phỏng vấn một chuyên gia thế giới về Blockchain đến từ trường London College Anh Quốc – Giáo sư Paolo Tasca
* Ví dụ về dịch vụ đa ngôn ngữ, bài báo được dịch sang tiếng Hàn, Trung, Anh, Nhật, …

Nội dung của DN gồm những gì?



DN có tổ chức như thế nào?
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BN

Bộ phận tiếp nhận thông tin Bộ phận biên tập Bộ phận kỹ thuật Blockchain Bộ phận kinh doanh

Đội
chí
nh

sách

BN
Đội
kinh
doa
nh

BN
Đội
xã
hội

BN
Đội
văn

nghệ

BN
Đội

phân
tich
hệ

thống

BN
Đội
vận

hành
hệ

thống

Đội
phân
tích
dữ
liệu
lớn

Đội
quản

lý
dữ
liệu
lớn 

Đội
giáo
dục

Đội
mark
eting
và

quảng
cáo

Đội
nội

dung
và

đánh
giá 

BN
Đội
phát
triển

Đội
kế
ho
ạch
và

biên
tập

Đội
dịch
vụ
đa

quốc
gia

Đội
kiểm
định
và

đánh
giá

Chi nhánh
Busan

Chi nhánh
Đài Loan

Chi nhánh châu Mỹ
(New York)

Chi nhánh
Việt Nam

Chi nhánh châu Âu
(Dublin)

Chi nhánh châu Á
(HongKong)

Chi nhánh
DaeJeon

Chi nhánh
GwangJu

Chi nhánh
CheongJu
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Tên Token: Daily Coin News
Trang chủ: www.dailycoinews.com 
Biểu trưng: DNcom
Biểu thị số thập phân: 8
Nền tảng Blockchain: Ethereum
Thuật toán đồng thuận(Phương thức xác thực): 
POS + POT(Proof of Staking & Proof of Trading)

Mục đích : Viết bài, đánh giá bài viết, liên kết bài viết,

trợ cấp phụ thuộc theo  hình ảnh đăng tải

Hoạt động trợ cấp phí cho các chuyên gia và diễn giả

Mua nội dung, data, bài báo đã được xác thực, cung cấp phí quảng cáo

Hoạt động trên Hệ thống thanh toán

DNcom COIN



Tổng lượng phát hành: 5,000,000,000 đồng

HARDCAP           2,000,000,000đồng(40%)
(SOFTCAP              500,000,000đồng(10%))
FOUNDER               500,000,000đồng(10%)
MARKETING           500,000,000đồng(10%)
USER                    1,250,000,000đồng(25%)
OPERATING            750,000,000đồng(15%)
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DNcom COIN



So sánh vớiSTEEMIT
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* Kỹ năng *
Phân loại DNcom STEEMIT

Vận hành Blockchain Trong quá trình vận hành thông qua Blockchain,
thúc đẩy tính tương thích của dịch vụ web Only operate in blockchain

Cách thức hợp
tác và đặc điểm Phương thức PoS + PoT Phương thức DPoS

Cách thức trả thù lao Dncom (sau này là DNCC) STEEM TOKEN , STEEM Dollars, STEEM POWER

Bài viết cá nhân/
Sửa bài viết/

Kỹ năng xóa bài

Không thể
*Đăng tải ngay lên Blockchain

Có thể
*Toàn hệ thống máy chủ sau khi

xác định sẽ thông qua các
bài viết về Blockchain

Thông qua DPoS trong số 21 người
đánh giá, có trên 20 người được thu

hút bởi quảng cáo,
các bài viết còn bị hỗn loạn

Lựa chọn trong phương thức PoS, tùy theo
Staking, chọn cách thức mà thông qua PoT
mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Thông qua

việc cung cấp DNCC,  Security Token nhận
được ưu đãi từ DNcom Staking



So sánh vớiSTEEMIT
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* Nội dung/ Truyền thông *

Phân loại DNcom STEEMIT

Trọng tâm các bài viết
là Blockchain, tiền ảo

Trọng tâm là các bài viết trên mạng
xã hội, những tin liên quan đến

Blockchain/tiền ảo kém chú trọng

Tính chuyên môn về
Blockchain/Tiền ảo

MainNet

Kênh video
D-Tube

U-Tube và chia sẻ trên các
trang video về Blockchain

DNcom POTCAST
DNcom , MCN

(kênh truyền thông 1 thành viên) 

Thông qua MainNet, các công ty truyền
thông vừa và nhỏ Side-Chain hóa

(Cắt giảm kinh phí của các công ty truyền thông vừa và nhỏ,
giúp ích cho việc marketing)

Phát hành thêm các loại Token đa dạng/
Vận hành nền tảng kinh doanh thực tiễn

STEEM Blockchain của Mainnet Coin
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Hệ thống thanh toán

Người dùng Người mua/Khách hàng

Đăng ký Doanh
nghiệp

cộng tác

Tin tức
(Báo cáo)

Dữ liệu
(Bảo mật/Trao đổi)

G-Mube

Ảnh

(Video MCN)

Quảng cáo

Tập huấn và giáo dục

Dịch vụ dữ liệu

Đánh giá
(Dịch vụ báo cáo)

Dịch vụ nội dung

(KYC, API) DNcom

Máy chủ
Dncom Web Side Chain

    Nền tảng Blockchain

MALL

D/B Lưu trữ

DNcom BLOCKCHAIN ARCHITECTURE



Kiến trúc hệ thống của DN
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Hệ thống Hệ thống/Quá trình

Quản lý

Nội dung

Thành viên
Đăng ký

Quản lý danh tính
Quản lý bảo mật

Kiểm toán

Tìm kiếm Người Quản Lý trang

Non-Member

Member

Ký giả
Đăng tải lên mạng xã hội SNS
Viết, sửa, xóa thông báo
Đăng tải, sửa, xóa sự kiện

Có thể sửa và xóa mọi bài viết

Đọc tin tức Nội dung 
cung cấp dịch vụ

Nội dung mới
về Blockchain

Nội dung hình ảnh

Nội dung Potcast

Dữ liệu Biockchain

Đăng tải lên
mạng xã hội SNS

Tôi cũng
là ký giả

Đăng tải lên
mạng xã hội SNS

Đánh giá
bài viết

Reporter 
Member

Phân tích
bài viết

Viết bài
hoàn chỉnh

Sửa bài viết
Xóa bài viết

Đăng nhập SNS

Triển lãm Phòng trưng bày
của tác giả

Chuyên mục
trở thành tác giả

G-Mube Đài truyền hình DNcom

Kênh truyền thông
MCN 1 thành viên

Quản lý banner
Quản lý hội viên
Quản lý chuyên mục

Quản lý chuyênmục bài viết
Phê duyệt bài viết
Đổi tên tác giả bài viết

Thiết lập tiêu đề bài viết

Dịch vụ
Quảng cáo

Hợp đồng thông minh
Quảng cáo Trao đổi
Quảng cáo Tập đoàn về hình ảnh
Quảng cáo công cộng

Quảng cáo tiền mã hóa
Tag

Nội dung
Đề mục

Đánh giá
Đánh giá
bài viết

Kiểm tra đạo văn

Tích lũy điểm

Thích/
Không thích

Trang chủ
Bài viết

mới nhất
Xếp hạng

lượt truy cậo

Bài viết được
yêu thích

Chuyên mục

Dịch vụ
báo cáo
Báo cáo 
Đánh giá

Coin
Thông tin

ký giả

Bình luận

Chia sẻ link

Đường link
liên quan

Chuyên mục

Thông tin
Thông tin
Trao đổi

Dịch vụ Tập huấn
& Giáo dục

Học viện Blockchain

Khóa học cho
nhà phát triển

Trường học cho
ký giả Biockchain

Khóa học kiểm
định Biockchain

Tỷ giá hối đoái
BTC

ICO Đánh giá

Nền tảng Blockchain/DB 

Side ChainMáy chủ web
DNcom

Chấm điểm

Video/Ảnh/File

Dịch vụ dữ liệu lớn
Phân tích
Dữ liệu

Blockchain

Đầu tư vào
Dữ liệu

Đã được phân tích

Công nghiệp
Phân tích 

Dữ liệuHiện trạng
đồng Coin

Tỷ giá
đồng đô la

Hanp

Xếp hạng sàn
giao dịch

Hệ thông
thanh toán
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LỢI ÍCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
GIẢI PHÁP TỐT NHẤT 

CHO SỰ ĐẦU TƯ 

Sự an toàn của tiền ảo do đã 
được các chuyên gia kiểm chứng

Lãi suất của các nhà dầu tư
được kiểm định và đánh giá

Giá trị thực tiễn của việc
niêm yết cổ phiếu thời kỳ đầu

Tiền ảo có tiềm năng liên tục 
được đầu tư

Khả năng được
niêm yết

Tính ổn định của
nhà đầu tư

Khuếch đại giá trị
thông qua Airdrop

Sau MainNet giá trị của
  tiền hạt giống tăng lên

Khả năng khuếch
đại giá trị

Hình thức hội viên là ký giả online 
thông qua mạng xã hội tạo 

ảnh hưởng nhất định với thế giới

Đặc quyền của hội viên – 
Đào tạo miễn phí, gặp mặt, 

tham dự hội thảo

Tư cách hội viên

01 02 03 04



Sơ đồ định hướng phát triển của DNcom
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2018.07.15 Đánh giá Token 
2018.06.15 Phát triển Token

2018.04.30 Sách trắng

2019.04~06 Phát hành ra thị trường

2019.02         Sự kiện marketing 

2019.01~03 IEO

2017.12.31 Vận hành WebSite

Tập huấn và dịch vụ giáo dục,

2019.05.01~

2019.06 Hội nghị Quốc tế

2020.03.30 Nền tảng kinh donh
2020.02.28 Side Chain
2019.11.30 MAIN NET

Dịch vụ đánh giá,

Dịch vụ quảng cáo, 
Dịch vụ báo cáo

2018.09.30 Đầu tư ‘Thiên thần’
2018.09.01 

~ Buổi gặp gỡ của các 
nhà đầu tư trên thế giới

H
iện thực hóa kinh doanh

Mức độ đầu tư & marketing

Phát triển
và xây dựng

Đầu tư

Vận hành kinh doanh

MainNet

Phát hành

Marketing
&



Thank you

COPYRIGHT ⓒ ALL RIGHT RESERVED BY DAILYCOINEWS
30

BLOCK CHAIN & CRYPTOCURRENCY MEDIA

www.dailycoinews.com


