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Câu chuyện NuMoney
S$1.2M vào tháng 11 2017, S$2.5M vào tháng 1 2018
Sinh ra từ sự thất vọng về sự bất tiện trong mua bán tiền điện tử, chúng tôi xây dựng NuMoney
như một dịch vụ thị trường tự do.
Khởi chạy dịch vụ thị trường phi tập trung NuMoney là minh bạch:
1. Có được 1 nhà cung cấp thanh khoản tiền điện tử
2. Nạp tiền vào tài khoản bằng chuyển khoản ngân hàng
3. Bán lại tiền điện tử lan rộng
Chúng tôi vượt doanh số 1.2 triệu Đô la Singapore trong 2 tháng đầu tiên.

Các vấn đề của ngân hàng và nhà cung cấp thanh khoản
Trong 2 tháng đầu tiên, chúng tôi phát triển quá nhanh chóng làm quan điểm thất bại trở nên rõ rệt. Các
ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản đều không đánh giá cao những khoản tiền mặt có
khối lượng lớn và nhanh chóng. Đặc biệt nếu bạn là một nhà khởi nghiệp tiền điện tử. Vì vậy, chúng tôi
sớm gặp phải vấn đề với cả nhà cung cấp thanh khoản và các ngân hàng.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh này cho thấy nhu cầu về tiền điện tử ở Singapore rất lớn. Để thỏa mãn
nhu cầu này, chúng ta phải loại bỏ quan điểm thất bại.

Loại bỏ quan điểm thất bại
Để loại bỏ quan điểm thất bại, chúng ta phải xây dựng một sàn giao dịch.
Điều này là cần thiết cho cả người dùng địa phương và quốc tế giao dịch và trao đổi tại sàn, do đó lần
lượt mang lại sự thanh khoản cho các bờ lãnh thổ mà chúng tôi sẽ vận hành. Điều này giúp loại bỏ sự
phụ thuộc vào nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài.
Việc xây dựng một sàn giao dịch là điều bắt buộc vì nó cho phép tiền định danh được chu chuyển trong
sàn mà không phải vượt biên giới, do đó làm giảm nhu cầu trung gian ngân hàng. Điều này, về lâu dài,
có thể loại trừ sự tin tưởng vào ngân hàng.

Sàn giao dịch NuMoney
Nên chúng tôi quyết định xây dựng 1 sàn giao dịch. Nó sẽ trông giống như thế này:

Sàn giao dịch này sẽ giống như Gemini, bạn có thể nạp tiền và mua tiền điện tử bằng tiền định
danh.
Sàn giao dịch này cũng sẽ giống như Binance, chúng tôi cố gắng hỗ trợ nhiều cặp alt-coin nhất có thể.
Giống Bithumb, chúng tôi cũng có văn phòng vật lý phục vụ chăm sóc khách hàng.

Đội ngũ phía sau NuMoney
NuMoney là một chi nhánh của Nubela, và đội ngũ ban đầu của Steven và Bach lãnh đạo các nỗ lực tại
NuMoney. Từ đó, chúng tôi mở rộng đội ngũ NuMoney:
Steven Goh

Steven là nhà sáng lập và quản lý sản phẩm của công ty. Anh ấy tinh thông mọi lĩnh vực. Từ thiết kế,
đến marketing và bán hàng, Steven tham gia vào mọi mảng thứ làm cho công ty hoạt động. Steven tốt
nghiệp Đại học quốc gia Singapore chuyên ngành Khoa học Máy tính.
Lịch sử Steven xây dựng
● Javelin Browser (1 triệu lượt tải)
● Gom VPN (300k người dùng)
● Giki
● Picturemate (110k người dùng)
● Kloudsec (Nền tảng Phân phối Nội dung, đã ngừng hoạt động)
Bach Le

Bach là anh chàng công nghệ ở NuMoney.
Anh ấy bắt đầu như một nhà lập trình game sau đó dấn thân vào hệ thống mạng và phân phối hệ thống,
đưa suy nghĩ tập trung vào hiệu suất của mình và tư duy theo hướng đồng thời vào mọi dự án.
Là một người tin tưởng vững chắc trong nguyên tắc đầu tiên và nghiêm khắc về mặt toán học, anh không
thỏa hiệp khi nói đến sự ổn định hoặc chính xác.
Kỹ năng của anh là vô giá trong các hệ thống quan trọng như sàn giao dịch.
Bach có Bằng cử nhân chuyên ngành Truyền thông và Thông tin liên lạc của Đại học Quốc gia Singapore.
Lịch sử, Bach đã
● Xây dựng xương sống của Kloudsec: một hệ thống anycast dựa trên FreeBSD
● Sửa đổi Android OS để hỗ trợ hệ thống hiệu ứng âm thanh thời gian thực
● Đóng góp cho nhiều dự án mã nguồn mở từ các công cụ đồ hoạ đến các mô đun hạt nhân

Benjamen Lim

Benjamen có bằng Cử nhân Kỹ thuật Đại học Quốc gia Singapore. Gần đây, tập trung vào nghiên cứu
đầu tư tại một văn phòng gia đình, anh đánh giá cao giá trị của công nghệ đó mang lại cho xã hội và làm
thế nào để thành công trong đầu tư gắn liền với việc áp dụng sớm các công nghệ mới đầy hứa hẹn. Tại
NuMoney, Benjamen có liên quan đến việc giữ cho các nhà đầu tư cập nhật những tiến bộ trong công ty,
cũng như chuyển tải các vấn đề liên quan đến công nghệ trong công ty, lớp tài sản và công nghiệp tới
các nhà đầu tư.
Ong

Ra đời trong một gia đình kinh doanh, Ong tốt nghiệp Đại học Công nghệ Queensland. Anh bắt đầu sự
nghiệp của mình với tư cách là kỹ sư bán hàng với danh tiếng để bảo vệ khách hàng của mình một cách
kiên trì. Các cuộc đàm phán và các chiến lược tiếp thị tiên tiến gắn liền với sự toàn vẹn không kiên quyết
như là dấu ấn dịch vụ của Ong.
Từ bất động sản sang cổ phiếu, đồng hồ và đồ cổ. Anh luôn luôn say mê đầu tư. Ong được định hướng
sâu sắc bởi các nguyên tắc đầu tư của mình - tác động xã hội, sự đổi mới, khả năng mở rộng và tính
bền vững về tài chính.
Là một tín đồ tin tưởng rằng tiền điện tử phân quyền sẽ thay đổi cách nhìn của thế giới và sử dụng tiền
bạc, Ong đã đầu tư phần lớn trong danh mục đầu tư của mình vào tiền điện tử.
Là một người Malaysia và có trụ sở tại Kuala Lumpur, Ong sẽ dẫn đầu việc mở rộng của NuMoney tại
Malaysia.
Lee Weiping

Weiping chuyên về Quản lý trải nghiệm khách hàng và kinh doanh. Cô đã tập trung tại NuMoney và quản
lý các dịch vụ thị trường tự do của chúng tôi. Kể từ khi tham gia cùng chúng tôi toàn thời gian để lãnh đạo
các hoạt động hàng ngày của chuỗi bán lẻ của NuMoney sau khi chứng tỏ mình là người tuyệt vời với chi
tiết và khách hàng.
Trong thời gian rảnh rỗi của mình, Weiping giao dịch tiền điện tử.

Sàn giao dịch NuMoney
Xác minh tức thì
Không thể sử dụng tài khoản tiền điện tử mà bạn vừa đăng ký là một nguồn phiền toái lớn, và vấn
đề này là tai họa với tất cả các sàn giao dịch. Nhưng không phải với NuMoney. Như một người địa
phương nơi mà NuMoney Exchange có văn phòng/cửa hàng đại diện, bạn có thể mở một tài khoản,
nạp tiền tại cửa hàng và bắt đầu giao dịch ngay lập tức.
Là một người sử dụng quốc tế, bạn có thể nạp tiền điện tử và giao dịch ngay lập tức. Bạn cũng có
thể xác minh tài khoản của bạn đồng thời. Rút tiền được kích hoạt ngay sau khi tài khoản được xác
minh.

Hỗ trợ Alt-coin
Có một thị trường khổng lồ các loại tiền điện tử khác ngoài Bitcoin. Và chúng tôi muốn hỗ trợ mà không
cần bạn phải yêu cầu, người sử dụng, để thực hiện thêm một lệnh rút một loại tiền lớn như Bitcoin đến một
sàn giao dịch thứ 3 như Binance hay Bittrex.
Do đó, sàn giao dịch NuMoney sẽ hỗ trợ các alt-coins một cách nhiệt tình. Trên thực tế, loại tiền đầu tiên
mà chúng tôi sẽ chạy là Ethereum, thay vì Bitcoin.
Kể từ ngày 1, mô-đun ở sàn của chúng tôi đã được lên kế hoạch trong codebase của chúng tôi để có thể
dễ dàng tích hợp. Một thị trường với hàng loạt alt-coin khác nhau sẽ là một tính năng quan trọng của Sàn
giao dịch NuMoney.

Người dùng địa phương và quốc tế
Người dùng địa phương đề cập đến những người dùng sống trong thành phố và quốc gia nơi có trung
tâm chăm sóc khách hàng của NuMoney ở đó.
Người dùng quốc tế đề cập đến những người dùng ở những nơi không có trung tâm của chúng tôi.

Nạp và rút tiền
Đối với người sử dụng tại địa phương, gửi và rút tiền mặt được thực hiện tại văn phòng của NuMoney
hoặc điểm chăm sóc khách hàng, cửa hàng bán lẻ của chúng tôi. Đây cũng là nơi kiểm tra tài khoản
(KYC / AML) được thực hiện. Trước khi kết thúc quý 1 năm 2018, chúng tôi hy vọng sẽ có 2 văn
phòng của NuMoney tại Singapore, và ít nhất 1 tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Khi gửi và rút tiền mặt có thể được thực hiện trực tiếp tại các cửa hàng thực tế của chúng tôi, người
dùng quốc tế chỉ có thể làm như vậy nếu họ đến các địa điểm nơi cửa hàng NuMoney được đặt.

Giới hạn tài khoản
Giới hạn tiền định danh

Đối với người dùng địa phương, không có giới hạn cho việc gửi và rút tiền. Tuy nhiên, giao dịch nhiều
hơn 50.000 Đô la Singapore yêu cầu một bằng chứng cho nguồn tiền.
Người sử dụng quốc tế tìm đến các cửa hàng vật lý của chúng tôi được phép nạp và rút tiền nhưng
phải được chấp thuận. Sự chấp thuận sẽ được xác định dựa trên bằng chứng nguồn tiền.
Giới hạn tiền điện tử

Cả người dùng trong địa phương và quốc tế có thể rút tiền với giá trị lên đến 50.000 đô la Singapore mỗi
ngày.

GraphQL API cho nhà phát triển

(Click to open in new tab)

Nhóm sáng lập ban đầu của Sàn giao dịch NuMoney bao gồm toàn bộ các kỹ sư phần mềm.
Đây là lý do tại sao các nhà phát triển sẽ là công dân hạng nhất ở NuMoney. Chúng tôi rất khuyến khích
các nhà phát triển xây dựng bot giao dịch hoặc thuật toán-thương mại trên sàn của chúng tôi.
Khi khởi chạy, API của chúng tôi sẽ có đầy đủ tính năng và tài liệu đầy đủ.
Như với bất kỳ API công khai nào, GraphQL API của chúng tôi bảo vệ chống lại các cuộc gọi quá mức
hoặc lạm dụng đến các máy chủ NuMoney. Các API sẽ bị giới hạn về tỷ lệ.

Hỗ trợ và Chăm sóc khách hàng
Hỗ trợ Email

Như mọi sàn giao dịch, hỗ trợ qua email được cung cấp phổ quát. Nhược điểm hỗ trợ qua email là không
đồng bộ và mỗi email trả lời (với những trao đổi tốt) sẽ mất ít nhất 1 ngày làm việc. Và hầu hết các vấn đề
không được giải quyết trong lần hồi đáp đầu tiên.
NuMoney sẽ hỗ trợ email. Tuy nhiên, chúng ta không thấy điều này là đủ, và do đó sẽ đưa chúng ta tới
điểm tiếp theo.
Tiện ích Chat

Các widget trò chuyện là một hình thức hỗ trợ tốt hơn so với hỗ trợ qua email, bởi vì mỗi truy vấn đều có
một nhân viên chuyên dụng đồng bộ giải quyết vấn đề cho đến khi nó được giải quyết. Các widget trò
chuyện sẽ là hình thức hỗ trợ khách hàng mặc định và được yêu thích đối với sàn giao dịch NuMoney.
Gọi trực tiếp

Với người dùng địa phương, chúng tôi đáp ứng hỗ trợ qua gọi trực tiếp.
Mở rộng hỗ trợ khách hàng

Thật dễ dàng để hứa hẹn phương pháp hỗ trợ khách hàng. Nhưng mối quan tâm cốt lõi đối với bất kỳ
người dùng nào là hỗ trợ nhân rộng với sự phát triển của người dùng.
Tuy nhiên, tăng trưởng của người dùng là không thể đoán trước, và sẽ luôn luôn có một thời gian trễ
trong việc bắt kịp bất kỳ hình thức phát triển nào.
Đây là lý do tại sao chúng ta sẽ áp dụng cách tiếp cận tư bản để hỗ trợ khách hàng. Không phải tất cả
người dùng đều được bình đẳng. Một số giao dịch nhiều hơn những người khác. Người dùng doanh
nghiệp có nhu cầu hỗ trợ cao hơn người dùng thông thường.
Như vậy, chúng tôi dự định sẽ đưa ra một kế hoạch ưu tiên cho những người sử dụng có mức độ ưu
tiên cao, những người trả phí bảo hiểm cho dù thông qua khối lượng thương mại hoặc phí bảo hiểm
sẽ được ưu tiên hỗ trợ.
Sự ưu tiên Hỗ trợ Khách hàng sẽ được thêm vào NuMoney Exchange sau khi khởi chạy.

Cửa hàng vật lý chăm sóc khách hàng
NuMoney, Bitcoin Shop sẽ là thương hiệu của chuỗi bán lẻ và sẽ phục vụ như các trung tâm chăm sóc
khách hàng của sàn giao dịch NuMoney.
Tại đây, khách hàng có thể
1. Mở tài khoản giao dịch
2. Nạp và rút tiền mặt
3. Thực hiện lệnh mua hoặc bán
4. Mua ví cứng
Trung tâm chăm sóc khách hàng đầu tiên của NuMoney sẽ đặt tại trụ sở chính ở Singapore. Sau
đó sẽ mở rộng ra các khu vực sau đây:
● RafflesPlace, Singapore
● Kuala Lumpur, Malaysia
● Penang, Malaysia
● Jakarta, Indonesia

An ninh
An ninh là mối quan tâm số một đối với chúng tôi, đặc biệt là kể từ khi NuMoney được thành lập bởi
một nhóm nòng cốt bao gồm các lập trình viên. Chúng tôi không có ý định bị tấn công, ngay cả một lần.
Các biện pháp an ninh của chúng tôi:
1. Không lưu trữ mã khóa cá nhân trên đám mây
2. Kho chứa ví nóng và lạnh
3. Không có giao diện mạng công cộng vượt quá những gì cần thiết
4. Bắt buộc 2FA
5. Bảo vệ chống DDoS của Cloudflare
Thật không may, các biện pháp trên không phải là chứng minh được, và luôn có những lỗi để khai thác. Vì
vậy, trên đầu trang của các biện pháp an ninh nội bộ, chúng tôi cũng sẽ có một chương trình săn thưởng
tìm lỗi cho mọi người.

Biểu phí
Phí giao dịch

Phí giao dịch sẽ là 0% đến khi NMX tokens (for fee discounts) are implemented. Thay vào đó, NuMoney sẽ
kiếm tiền từ các nhà giao dịch OTC.
Phí nạp và rút tiền

Đối với mỗi loại tiền, sẽ có một khoản phí gửi và rút tiền định trước. Lệ phí phụ thuộc vào loại tiền, và sẽ
được tự đánh dấu. Đây là biểu phí thanh toán cho các loại tiền mà chúng tôi sẽ tung ra với:
Loại tiền

Phí nạp

Phí rút

Ethereum

10 gwei

10 gwei

NMX token

10 gwei

10 gwei

Lộ trình
Ngày ước
tính

Công việc

Ghi chú

tháng
3
,
2018

Chạy Testnet sàn
NuMoney làm việc
với Ropsen testnet

Sàn giao dịch này sẽ được triển khai cho các mục đích thử
nghiệm, và sẽ được công khai. Các loại tiền được giao dịch
sẽ là Ropsen testnet thay vì Ethereum.

tháng
3 2018

Khởi chạy Sàn
giao dịch
NuMoney

Sàn giao dịch sẽ được triển khai với cặp SGD / ETH và sẽ
được giao dịch trực tiếp. Người dùng có thể bắt đầu nạp
Ethereum của mình để chuẩn bị cho lần Chào bán Giao dịch
ban đầu của token NMX.

tháng
4, 2018

Khởi chạy IEO

Ngày 1/30 của NMX token IEO

Tháng 4, 2018 Bitcoin and Litecoin
được thêm vào sàn NuMoney

Tháng 5, 2018 Ripple được thêm vào sàn
NuMoney

Tháng 6, 2018 Monero được thêm vào sàn
NuMoney

Sàn giao dịch NuMoney
Chào bán trao đổi ban đầu là gì?
Cách chào bán trao đổi ban đầu (IEO) khác với chào bán cổ phiếu lần đầu (ICO) là:
1. Việc bán token diễn ra trực tiếp trên sàn giao dịch thay vì hợp đồng thông minh
2. Token đã bán sẽ ngay lập tức có thể giao dịch trên sàn
Với NuMoney Exchange IEO, có nhiều khác biệt hơn:
1. Bạn sẽ được hỗ trợ bởi sàn giao dịch NuMoney, một sản phẩm đã sẵn sàng, thay vì khái niệm trên
Sách trắng của nó
2. Token sẽ được bán độc quyền thông qua các lệnh bán trên order book

Tại sao sàn giao dịch NuMoney cần IEO?
Chúng tôi đang khởi chạy IEO để kích hoạt tính thanh khoản trên sàn giao dịch của chúng tôi.
Với việc bán token độc quyền trên sàn giao dịch NuMoney, chúng tôi hy vọng rằng
1. Người dùng sẽ nạp Ethereum để mua token NMX - dẫn đến lệnh bán cho Ether
2. Người dùng địa phương sẽ nạp Đô-la Singapore vào sàn của chúng tôi để mua Ethereum, để
giao dịch mua token NMX - dẫn đến lệnh mua cho Ether
3. Người dùng sẽ đăng ký và tham gia vào các hoạt động giao dịch để nhận token miễn phí - khuyến
khích người dùng tham gia sàn giao dịch NuMoney

Bán NMX token
Cho NuMoney IEO, chúng tôi sẽ phát hành NMX tokens để bán.
Giống như Binance BNB token, NMX token sẽ được sử dụng làm phương thức thanh toán thay thế cho các
khoản phí (với chiết khấu) tại sàn giao dịch NuMoney.
Bán token NMX sẽ được giới hạn ở mức thấp và sẽ tồn tại như một lần bán duy nhất.
Để biết chi tiết về giảm giá phí, và các thông tin khác về token NMX, bấm vào đây.

Kỳ bán token 30 ngày
Bán token NMX sẽ sớm được đưa ra với tổng thời gian bán hàng là 30 ngày. Việc bán token sẽ diễn ra
trên cặp giao dịch ETH-NMX.
Trước khi bán token, chúng tôi sẽ giới thiệu sàn giao dịch NuMoney lần đầu tiên với cặp Ethereum-SGD, vì
vậy người dùng có thể giao dịch SGD (Đô la Singapore) và Ethers để chuẩn bị cho việc bán token.
Chúng tôi sẽ thông báo ngày khởi chạy bán token thông qua 2 kênh, IEO Telegram Chat, và mailing list.

Tổng cung
Chúng tôi sẽ đúc tổng cộng 1,000,000,000 NMX tokens, với giá mỗi token là 0.01 Đô la Singapore. Điều
này đặt ra Soft Cap cho việc bán token là 10,000,000 Đô la Singapore.

Phân bổ Token
%

Phân bổ đến

75%

Bán Token

10%

Đội ngũ

10%

Quảng bá

5%

Săn thưởng

IEO sẽ được thực thi như thế nào?
IEO sẽ được khởi chạy trên sàn giao dịch NuMoney trong tương lai gần. Nếu bạn chưa tham gia kênh IEO's
telegram group hoặc subscribed to our mailing list, vui lòng tham gia để nhận thông báo mới nhất.
Sàn giao dịch NuMoney sẽ được chạy trước IEO, vì vậy những người mua tiềm năng có thể gửi Ethers
của họ vào sàn giao dịch để chuẩn bị cho IEO.
Vào ngày bán token, cặp giao dịch ETH-NMX sẽ được mở. 3 ngày mở bán token đầu tiên sẽ chỉ dành
cho thành viên trong danh sách trắng.
Để mua NMX tokens, bạn phải thực hiện lệnh mua trên cặp giao dịch ETH-NMX với ethers của bạn.
Sau 3 ngày đầu, cặp giao dịch ETH-NMX sẽ được mở công khai, trong đó các token giới hạn sẽ được
phát hành mỗi giờ mỗi ngày, 11 giờ sáng đến 6 giờ tối, trong 8 giờ mỗi ngày.

Đấu giá Hà Lan
Vào giờ đầu tiên, token sẽ được phát hành với mức giá tương đương khoảng 0,01 USD (tính theo
ETH). Nếu nó được bán ra trong phút đầu tiên, giá trong giờ tiếp theo sẽ được tăng 10%.
Ngược lại, nếu nó không được bán ra trước khi giờ tiếp theo bắt đầu, giá trong giờ tiếp theo sẽ giảm
20%. Giá thấp nhất của token sẽ được bán là US $ 0.007.

Tokens không bán được
Tokens không bán được sẽ bị đốt bỏ.

3 ngày bán token chỉ dành cho danh sách trắng
Trong 3 ngày đầu tiên của kì bán token, việc bán chỉ mở riêng cho người dùng trong danh sách trắng. Người dùng
trong danh sách trắng là 100 người dùng hàng đầu với lượng Ether lớn nhất gửi vào sàn giao dịch NuMoney trước
IEO. Chúng tôi sẽ phát hành một bảng thành tích khi triển khai sàn giao dịch.
● Vào ngày đầu tiên, 100 người dùng hàng đầu sẽ có thể truy cập vào hoạt động bán token,
với giá khởi điểm chiết khấu là 0,008 đô la (tùy thuộc vào quy tắc đấu giá Hà Lan)
● Vào ngày thứ hai, 200 người dùng hàng đầu sẽ có thể truy cập vào hoạt động bán token.
● Vào ngày thứ ba, 300 người dùng hàng đầu sẽ có thể truy cập vào hoạt động bán token.
● Vào ngày thứ tư, cuộc đấu giá Hà Lan sẽ được đặt lại, với việc đặt lại giá trị token về 0,01 Đô
la Singapore, và việc bán token sẽ được công khai.
80% các token có sẵn để bán sẽ được bán trong ba ngày đầu, phần còn lại sẽ được bán trong thời
gian còn lại của kỳ bán.

Thời gian khóa
Token có thể được mua bán và có thể rút ra sau khi IEO.

Săn thưởng
5% của tổng số token được đúc sẽ được trao cho những người sử dụng mới của sàn giao dịch. Điều đó
có nghĩa là, đơn giản bằng cách trở thành một người sử dụng sớm, bạn sẽ nhận được một số token.
Đây là cách thức các token sẽ được phân phối qua chương trình săn thưởng.
Mục tiêu

Tokens được thêm vào tài khoản

Nạp và rút tiền

500

Xác minh tài khoản

500

Thực hiện thành công lệnh giao dịch bất kỳ

500

Lưu ý: `NMX` tokens được tặng trong chương trình săn thưởng sẽ bị khóa cho đến khi xác minh tài khoản.

IEO sẽ khởi chạy khi nào?
Chúng tôi sẽ thông báo ngày khởi chạy bán token thông qua 2 kênh, IEO Telegram Chat, và mailing list.

An ninh và Pháp lý
IEO của sàn giao dịch NuMoney với NMX token được cấu trúc dưới mọi hình thức không vượt qua ranh
giới của một hình thức chứng khoán.
Ví dụ: mặc dù token NMX được lấy cảm hứng từ token BNB (Binance), chúng tôi cố tình bỏ qua khái niệm
về đốt token mà có thể dẫn tới sự khan hiếm nhanh chóng của các token BNB.
Một sự tương đồng tuyệt vời của token NMX là nghĩ đến nó như một phiếu giảm giá 70%, được bán cho
người sử dụng sớm để khởi sự bán hàng. Phiếu thưởng này có thể được sử dụng để mua bất kỳ món
hàng nào trong tương lai hoặc có thể được bán lại cho bất kỳ ai có nhu cầu. Chúng tôi đã tham gia
Coleman Street Chambers LLC để đảm bảo rằng việc bán token NMX lệch đi càng xa càng tốt từ khái
niệm là một hình thức chứng khoán.

Tại sao bạn nên tham gia vào IEO của NuMoney?
1. Singapore, và khu vực Châu Á Thái Bình Dương cần một sàn giao dịch tiền điện tử thích
hợp có tính thanh khoản cao
2. Singapore, và khu vực Châu Á Thái Bình Dương cần một sàn giao dịch linh hoạt với sự dao
động của các ngân hàng, và chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này bằng việc nạp/rút tiền mặt
3. Khi bạn mua NMX tokens, bạn đang ủng hộ một sàn giao dịch đã mang đến lời hứa xây dựng
một sàn giao dịch. Nói cách khác, bạn đang hỗ trợ một sản phẩm đã được thành lập thay vì chỉ
là một quan điểm.
4. Đội ngũ nòng cốt của NuMoney bao gồm các lập trình viên, do đó bạn có thể tin tưởng rằng
chúng ta có thể xây dựng một sàn giao dịch có thể mở rộng quy mô
5. NuMoney có một hồ sơ theo dõi các lời hứa

Làm thế nào để tham gia NuMoney IEO?
1. Tham gia vào danh sách gửi mail của chúng tôi, và tham gia nhóm IEO's telegram.
2. Khi sàn giao dịch NuMoney ra mắt sớm, bạn có thể gửi Ethereum vào sàn giao dịch của
chúng tôi để chuẩn bị cho IEO
3. Nếu bạn không có Ethereum, bạn có thể nạp tiền tại văn phòng của chúng tôi để nạp vào tài
khoản của bạn để mua Ethereum
4. Khoảng một tuần sau khi sàn giao dịch được khởi chạy, chúng tôi sẽ khởi động IEO, bạn
có thể mua token NMX từ thị trường trên sàn giao dịch

NMX Token
NMX token là gì?
NMX token là một ERC20 token mà sàn giao dịch NuMoney đúc như một token cho việc giảm phí giao
dịch trong tương lai ở sàn giao dịch NuMoney.
Các token này sau đó được bán trên sàn NuMoney để khởi động thanh khoản của sàn giao dịch.

Tôi có thể làm gì với NMX tokens?
Bạn có thể sử dụng chúng như là một sự thay thế cho các khoản phí giao dịch trên NuMoney.
Ví dụ: nếu bạn đặt lệnh mua Monero trên cặp ETH-XMR (Ethereum / Monero). Bạn có thể chọn thanh toán
bằng token NMX với mức chiết khấu khổng lồ thay vì phải trả phí giả thiết 0,2% bằng ETH.
Khi token được sử dụng, chúng được tiêu thụ và đưa ra khỏi lưu thông từ thị trường mở (và bị cháy).

Giảm giá hoạt động như thế nào?
NMX token cho phép bạn trả 3x lần giá trị riêng của nó trong phí.
Ví dụ: nếu 1 token NMX có chi phí 1 ETH, bạn có thể chọn sử dụng token NMX để thanh toán khoản phí
3ETH.
Giá trị tương đương của token có thể được tìm thấy trong các cặp giao dịch [coin] / NMX. Ví dụ, chúng ta
sẽ sử dụng thứ tự cuối cùng trong thị trường ETH-NMX để có được giá trị tương đương cho NMX trong
ETH.
Đây là 1 ví dụ đầy đủ:
● Người dùng đặt lệnh bán 100.000 ETH lấy SGD, và tốn 200 ETH phí giao dịch
● Người dùng chọn trả tiền bằng token NMX
● 1 token NMX có giá trị 1 ETH (ở thị trường ETH-NMX)
● Khoảng 66,6 NMX tokens sẽ được tiêu thụ để hoàn thành lệnh mua bán

Tôi có thể chuyển nó ra khỏi sàn NuMoney không?
Bạn có thể chuyển token NMX ra khỏi sàn giao dịch NuMoney sau khi tài khoản của bạn được
xác minh. Bạn có thể giao dịch nó bên ngoài trên Etherdelta, hoặc bất kỳ sàn giao dịch thứ 3
nào niêm yết token NMX..

Hợp tác
Được hỗ trợ bởi các tổ chức đầu tư
Hồ sơ nhà đầu tư

Thomas Chan là nhà sáng lập và giám đốc điều hành Golden Summit Capital, một công ty đầu tư tư nhân
có trụ sở tại Singapore. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Đầu tư và Ngân hàng
Đầu tư. Trước khi thành lập Golden Summit Capital vào năm 2010, ông Chan là giám đốc điều hành
của Goldman Sachs và đã từng giữ nhiều vai trò cao cấp trong công ty.
Ngoài các khoản đầu tư vào thị trường vốn công khai và bí mật, Golden Summit Capital đã tham gia tích
cực vào lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, tập trung chủ yếu vào giai đoạn phát triển sớm. Công ty cũng quản lý
một danh mục bất động sản đa dạng tại Singapore và các khu vực khác của châu Á và châu Âu.
Ông Chan tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh tại Trường Đại học Chicago Booth School và bằng Cử
nhân Kinh tế tại Đại học Stanford.
Golden Summit Capital dẫn đầu vòng hạt giống NuMoney vào tháng 11 năm 2017.

Công ty TNHH NuMex ở Malaysia
Công ty TNHH NuMex, là đơn vị kinh doanh của NuMoney ở Malaysia điều hành bởi Ong, một người
Malaysia gốc ở Kuala Lumpur.
Ong sẽ mở rộng hoạt động của NuMoney đến Malaysia, bắt đầu từ Kuala Lumpur. Các hoạt động bao gồm
bán hàng OTC, cũng như các khoản tiền gửi và rút tiền của quỹ Ringgit đối với các hoạt động của
NuMoney Exchange tại Malaysia.
Chúng tôi hy vọng các hoạt động của NuMoney sẽ bắt đầu tại Malaysia chính thức vào tháng 4 năm 2018.

NuMoney ở Indonesia
Andika Sutoro Putra đang dẫn đầu việc mở rộng NuMoney sang
Indonesia.
Chúng tôi dự kiến sẽ ra mắt tại Jakarta vào tháng 4 năm 2018.

Mở rộng mạnh mẽ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương Quý 3 2018
Sổ tay của sàn giao dịch NuMoney là hướng thẳng về phía trước:

1. Xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất khu vực của các văn phòng địa phương / chuỗi bán lẻ phục
vụ như các trung tâm chăm sóc khách hàng cho các hoạt động nạp và rút tiền mặt tại sàn
giao dịch NuMoney
2. Hỗ trợ nhiều cặp giao dịch tiền định danh->coin nhất có thể
Vào năm 2018/2019, Chúng tôi hy vọng mở rông sang các khu vực
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Thái Lan
Đài Loan
Hồng Kông
Việt Nam
Philippines
Ấn Độ
Úc

Được soạn thảo bởi nhóm IEO của NuMoney Pte Ltd vào ngày 1 tháng 2 năm 2018:
1.

Darren Mok

2.

Neo Li Hui

3.

Steven Goh

NuMoney Pte Ltd
6 Harper Road, #02-07, Singapore 369674
Số đăng ký: 201735632M
Tiếp cận chúng tôi tại: hello@numoney.store
Bản dịch Tiếng Việt được thực hiện bởi voquocviet272@gmail.com / username kiemnhieutien on https://bitcointalk.org

