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1. Điều lệ chung
CoinPoker là một sàn poker dựa trên công nghệ blockchain đem lại những giá trị kì diệu cho người chơi
poker cũng như nhà đầu tư tiền số. Người chơi poker sẽ thu lợi từ game với mức thu rake cực kì cạnh tranh
với những chương trình khuyến mại lớn, ưu đãi để kéo một lượng lớn khách hàng, Tiềm năng về đồng CHP,
một đồng tiền tệ mới sẽ trở thành đòn bẩy tài chính.
CoinPoker không chỉ là một ý tưởng, nó đã được phát triển toàn diện nhất và sẵn sàng ra mắt ICO và đảm
bảo đem lại lợi nhuận ngay lập tức cho những người mua CHP. Phần mềm của nó đã được thử nghiệm đầy
đủ và phiên bản rút gọn đã sẵn sàng để chạy thử. Hàng triệu đô la đã được đầu tư để đưa phần mềm của
chúng tôi tới được đẳng cấp như hiện nay.
Công nghệ blockchain của CoinPoker đồng thời giải quyết những rào cản lớn nhất cho sự phát triển của
poker online hiện nay, đó là vấn đề về thanh toán, quản lý sự minh bạch trong game, tạo ra xác xuất thực
sự ngẫu nhiên và cho phép đầu tư từ thị trường blockchain. Ngay cả việc thiết kế sản phẩm mới, game mới
cũng được thực hiện bởi một hệ thống bầu chọn blockchain dựa theo sở thích của người dùng.
Đây là thời điểm hoàn hảo của CoinPoker vì những dự báo gần đây cho thấy poker online đang trở nên lớn
mạnh với những thị trường từng bị cấm như tại Mỹ đã mở cửa trở lại. Và poker đang ngày càng phổ biến
hơn tại các thị trường khác như tại châu Á và Nam Mỹ. Doanh thu poker sẽ tăng gấp 3 lần trong 3 năm tới.
Dựa trên các lý do phía trên, chúng tôi vui mừng được giới thiệu với bạn về ICO hay Initial Coin Offering.
Pre-ICO sẽ bắt đầu vào 16 tháng 11 và ICO dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa tháng một. Trong khoảng thời gian
đó chúng tôi sẽ phát hành 500 triệu Token hay còn gọi là Chip (CHP). Chip sẽ là đồng tiền chính thức của
chúng ta, lưu hành trên mọi nền tảng, có giá trị với những người đầu tư.

2. CoinPoker đã bắt đầu từ hôm nay
CoinPoker không phải là một ý tưởng, Nó đã có mặt tại đây. Để kiểm chứng, bạn có thể trải nghiệm mọi tính
năng của phần mềm CoinPoker trên phiên bản dành cho máy tính bàn. Hãy tải game và chơi cùng bạn bè
của mình ngay bây giờ.
Sẽ có vô vàn những sự kiện ưu đãi được triển khai dành cho những người chơi trải nghiệm phần mềm của
CoinPoker. Bạn có thể chơi cùng bạn bè hoặc chơi cùng những người chơi online khác, mọi phản hồi từ bạn
đều được trân trọng ghi nhận.

3. Hiện trạng của poker online ngày nay
Sự tăng trưởng của poker online bị kìm kẹp chủ yếu do luật lệ và tính minh bạch trong game. Dù vậy, các dự
báo vẫn tin tưởng rằng doanh thu mong đợi sẽ tăng gấp đôi trong 3 năm tới. Ước tính doanh thu tính riêng
cho thị trường Mỹ sẽ đạt 5,2 tỷ USD. Sự tăng trưởng đó nhờ vào sự tăng trưởng của các thị trường mới nổi
và các thị trường bị đóng cửa trước đây (như Mỹ) đã mở cửa trở lại.
CoinPoker có tiềm năng tạo ra cuộc cách mạng trong poker online bằng cách xử lý những vấn đề muôn thủa
bằng công nghệ blockchain, công nghệ phát triển vượt bậc trong những năm gần đây.

4. Tính nhất quán trong game
Giới công nghệ đã chịu nhiều tổn hại về những vụ lừa đảo của các tên tuổi lớn như UltimateBet và Full Tilt
Poker. Bên những vụ lừa đảo đã bị phanh phui, vẫn có những gian lận khác ở mức nhẹ hơn như thông
đồng, robot và chia bài gài. Vì những lý do đó khoảng cách giữa người chơi mới và người chơi chuyên
nghiệp trở lên lớn hơn bao giờ hết. Điều đó đồng nghĩa người mới chơi sẽ vô cùng khó khăn trong việc tham
gia vào trò chơi và điều đó làm giảm giá trị cho hệ thống. Công nghệ blockchain sẽ thay đổi được điều đó.

4.1. Phần mềm công bằng và những phát kiến
CoinPoker sẽ giới thiệu một phần mềm bảo mật chống gian lận và bảo mật tuyệt đối. Công nghệ blockchain
chính là trái tim của hệ thống.
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Nhóm chúng tôi gồm những người chơi chuyên nghiệp và các nhà giải thuật máy tính sẽ tìm kiếm cách hoạt
động bất thường để đem đến một game công bằng nhất. Những hoạt động bất thường bao gồm chơi quá
lâu mà không nghỉ, quá nhiều hành động lặp lại (dấu hiệu của robot), chơi game cường độ cao hay ra quyết
định rất nhanh tại các vòng. Kể cả việc giả lập dùng chuột những hành động khác cũng sẽ bị phát hiện.
Những công nghệ nâng cao sẽ được dùng để chống lại những việc như đánh cặp, dùng trí thông minh nhân
tạo hay sử dụng máy móc để đưa ra quyết định có lợi trong game. Ngoài việc dùng trí thông minh nhân tạo,
Benford’s Law còn có thể ngay lập tức nhận dạng được các kiểu gian lận khác như là gian lận trong giao dịch
hay gian lận tài chính. Ví dụ, công nghệ có thể dùng để phát hiện việc bơm chip trong poker.

4.2. Thuật toán xác suất ngẫu nhiên
Trong quá khứ, tất cả phần mềm đều dựa trên thuật toán ngẫu nhiên từ chuỗi ngẫu nhiên giả (PRNGs), tạo
ra một con số ngẫu nhiên nhưng không hẳn vậy, và nó có thể bị lợi dụng. CoinPoker sẽ giới thiệu một thuật
toán ngẫu nhiên mới dựa trên phương pháp blockchain mà tăng thêm độ ngẫu nhiên của giải thuật đến mức
vô cùng và không thể bị lợi dụng. Hệ thống thực thi blockchain sẽ làm việc nhanh đến nỗi dường như không
thể nhận thấy sự gián đoạn.

4.3. Nạp tiền, rút tiền và danh tính người dùng
Ngay cả khi bạn chơi tại những sàn danh tiếng và an toàn nhất, vẫn tồn tại những vấn đề trong quá trình nạp
rút tiền. Thời gian trung bình cho việc rút tiền mất ít nhất 2 ngày làm việc thậm chí lâu hơn ở vài quốc gia.
Với những sàn nhỏ hơn với ít giao dịch phát sinh hơn, việc rút tiền có thể mất cả tuần đến cả tháng trời. Một
vài sàn poker vẫn còn sử dụng hình thức gửi séc qua mail!
CoinPoker sẽ sử dụng giao thức thông minh Ethereum dựa trên giao thức tiền số crypto và đồng thời giới
thiệu đồng tiền số crypto mới tên gọi là CHP (CHIPs).
Thời đại blockchain chấm dứt vấn đề đó, đồng tiền CHP sẽ ngay lập tức được chuyển sang một loại tiền số
crypto khác hoặc sang một đồng tiền đảm bảo khả dụng trong ví điện tử của bạn. Hai vấn đề đó chính là vấn
đề cốt lõi của việc phát triển poker. Nó mở ra cánh cửa mới cho những thị trường bị khóa bởi rào cản như
ngân hàng trung gian, ví điện tử hay những người môi giới không tin cậy .. là nguyên nhân chính dẫn đến
sự thanh toán chậm chễ.
Một điểm mạnh quan trọng của CoinPoker là tính ẩn danh. Thông tin đăng kí duy nhất mà bạn cần cung cấp
là email, tên trong game, mật khẩu và xong. Dù bạn trở nên ẩn danh, nhưng với mạng lưới của chúng tôi,
công nghệ blockchain vẫn đảm bảo tính an ninh tuyệt đối hơn bao giờ hết như đã mô tả ở trên.

5. Giá trị mang đến cho người chơi poker
CoinPoker mang lại những giá trị cho người chơi mà bạn chưa bao giờ thấy trong các game poker khác.
CoinPoker sẽ mang đến cash game truyền thống và tournanament chơi trên CHP token. Ban đầu, CoinPoker
sẽ cho phép người chơi tham gia vào các game thông dụng trong poker nhưTexas Holdem No Limit và Pot
Limit Omaha với mức blind khởi điểm từ €0.05 cho đến €5. Khởi đầu với mức bàn chơi nhỏ cho phép những
người chơi giải trí có thể tham gia, đó là yếu tố cần thiết để xây dựng một cộng đồng lớn mạnh.

5.1. Tiền hoàn trả lại cho cộng đồng
Thay vào việc trả rakeback như thông thường mà cơ chế trả thưởng thường mập mờ không rõ ràng,
CoinPoker sẽ còn hoàn trả cho cộng đồng tối thiểu 25% thông qua một hệ thống trả thưởng sử dụng công
nghệ blockchain. Những phần thưởng cho cộng đồng sẽ trở nên linh động, công bằng và minh bạch hơn.
Lợi nhuận sẽ được phân chia bằng giao thức thông minh.
Hàng tháng không ít hơn 25% lợi nhuận sẽ được hòan trả lại cộng đồng thông qua bảng xếp hạng rake, giải
đấu hàng ngày, jackpot … Đây là một phần rất quan trọng của dự án này, vì những công cụ đó được dùng để
đảm bảo người chơi gắn bó lâu dài qua những ưu đãi. Không chỉ có vậy những phần đóng góp hàng tháng
sẽ đến tay người chơi và giúp tokens được lưu thông tăng giá trị lợi nhuận theo thời gian. Tất cả những điều
đó sẽ hỗ trợ những người chơi poker nghiệp dư đến với sàn poker.
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5.2. Phí thấp
Chung tôi sẽ đưa ra một mức rake có tính cạnh tranh cao cho cash game là 4% cộng với mức cap (định mức
rake trần) cho mỗi bàn chơi khác nhau. Nó thấp hơn rất nhiều so với mức 5% ở các sàn khác. Quan trọng
nhất rất nhiều nơi chơi poker mà không có cap rake (phí trần một ván). Coinpoker đem đến một cách tính
rake vô cùng có lợi cho người chơi.

6. Giá trị mang lại cho người đầu tư tiền số
Nhà đầu tư CHP trong ICO sẽ thu lợi nhuận từ việc tăng giá của đồng CHP khi mà nhu cầu sử dụng CHP
tăng cao. Cách duy nhất để người chơi poker tham gia Coinpoker chính là mua coin với giá trị trên thị trường.
Nếu sàn của chúng ta phát triển, như đã nói ở trên, giá trị của đồng CHP cũng tăng lên theo mang lại nhiều
khách hang hơn và nhiều quyền lợi hơn cho nhà đầu tư .
CoinPoker sẽ phân phối 500 triệu CHIPS (CHP) token đến thị trường. (xem phần 3) và số lượng đó là bất
biến. Người chơi mới đến với sàn sau ICO, hoặc những người chơi thua cần mua thêm chip để chơi tiếp
sẽ phải mua thêm CHP. Để làm điều đó họ cần mua CHP từ những người đầu tư CHP muốn bán ra. Việc
giao dịch diễn ra trên thị trường tự do. Số lượng cố định và nhu cầu gia tăng sẽ làm giá CHP tăng cao cho
những người đầu tư ban đầu.
Ví dụ đơn giản như sau: nếu trên thị trường có 1000 coins và được chia đều cho 20 người chơi, mỗi người
cầm 50 coin. Thống kê cho thấy, nếu 5% người chơi chiến thắng tại trò poker online, giả sử tất cả coin đều
thu về tài khoản một người chơi. Vậy 19 người chơi còn lại phải mua thêm những token để được chơi tiếp,
và giá của toàn bộ chúng sẽ ngày một tăng.

7. Hợp tác với người chơi và chương trình giới thiệu bạn bè
Một trong những công việc chúng tôi sẽ tập trung sau ICO là việc phát triển một mô hình cộng tác với các
người chơi. Những chương trình như vậy chính là công cụ lôi kéo khách hàng của các sàn poker truyền
thống. Tuy nhiên điểm mạnh của CoinPoker là công nghệ blockchain giúp cho người đại lý có thể theo dõi
được toàn bộ tương tác của những người chơi được giới thiệu, bởi vì blockchain có thể giúp chúng ta quản
lý các hoạt động của họ. Tập trung vào việc xây dựng công nghệ đó sẽ đem lại cho các đại lý động lực để
giới thiệu người chơi mới, giúp tăng trưởng cho lợi nhuận của hệ thống.
Mô hình có thể mở rộng thêm việc theo dõi kết quả người chơi, khuyến mại, nạp tiền hay các thông tin
tài chính khác. Người đại lý có thể tự quản lý công việc của họ hoặc phân quyền xuống cho các sub hoặc
trưởng nhóm theo mô hình cây thông. Tổng đại lý có thể cung cấp dịch vụ dạy poker cho những người chơi
khác nhau dựa trên kĩ năng thấy được của họ.

8. Cố vấn và đội nhóm
Dự án của chúng tôi có đội ngũ hỗ trợ hùng hậu bao gồm cộng đồng poker và những người đam mê crypto
trên toàn thế giơi. Đội ngũ cố vấn bao gồm cả những tên tuổi đáng ngưỡng mộ như HSDB, Pokertube,
PokerNews, thêm cả Brian Hall, Warren Lush, Teresa Nousiainen. Chúng tôi đã lên kế hoạch để bổ sung
thêm nhiều gương mặt quen thuộc khác trong bước tiếp theo của dự án bao gồm những người chơi poker
tên tuổi và những chuyên gia crypto.

8.1. Gặp gỡ đội nhóm
• René Boutestijn trưởng dự án
• Justas Kregždė Giám đốc công nghệ, thiết kế giao thức thông minh
• Michael Josem Trưởng phòng bảo mật
• Isabele Mercier Giám đốc truyền thông
• Paulius Mikaliūnas Giám đốc sản phẩm
• Alex Mishiev Chuyên gia về chiến lược kinh doanh online và Digital Marketing
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8.2. Đội ngũ cố vấn và đối tác
• Antanas Guoga – Tony G người sáng lập
• Mike Segal Chuyên gia mã hóa
• Kevin Hobbs - Blockchain Technology Expert
• Emerson Fonseca - CryptoFonzy - Blockchain Consultant, Cryptocurrency Trader and Community
Advisor
• Teresa Nousiainen Cố vấn poker và cộng đồng
• Warren Anthony Lush Lush chuyên gia quan hệ công chúng và marketing
• Brian Thomas Hall Cố vấn luật
• Eugene Dubossarsky Nhà khoa học về dữ liệu
• Chadd Burgess Định lượng giao dịch và tư vấn thị trường vốn

8.3. Đối tác truyền thông
• ValueNet Capital - Venture Fund Investors
• DigitalX - Financial & Technical Advisors
• Pokernews – Một trong những trang truyền thông và site trung gian lớn nhất thế giới
• HighstakesDB Trang tin tức poker online
• Pokertube là kênh thông tin đa phương tiện lớn nhất thế giới, cung cấp toàn bộ các TV show nổi tiếng,
các sự kiện trực tiếp và các video hữu ích khác về Poker.
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