
HEROSNAKE.IO
HAVE FUN AND MAKE MONEY



Thư ngỏ
Open letter

Dự án của chúng tôi HERO SNAKE – sẽ là một trong những dự 
án tiên phong trong xu hướng mới với những giải pháp khác biệt 
cho thị trường gamefi vốn đang quá bão hoà:

 Kết hợp gameplay đơn giản và đồ họa chất lượng, hấp dẫn, 
cùng với mô hình kinh tế của GameFi. 

 Nhiều chế độ chơi và phần thưởng hấp dẫn, tạo cơ hội nhân 
nhiều lần tài khoản nhanh chóng nhờ vào chính chiến thuật, kĩ 
năng của người chơi. 

 Các vật phẩm trong game được NFT hóa bằng công nghệ 
blockchain giúp việc giao dịch trở nên dễ dàng, an toàn, minh 
bạch nhất.

 Cơ chế phát hành độc đáo của E-NFT (NFT cổ phần) giúp nhà 
đầu tư có thể tham gia đầu tư, vận hành và nhận lợi nhuận từ
dự án

Cùng chúng tôi tìm hiểu về dự án thú vị này và cách mà chúng 
tôi sẽ giải quyết các vấn đề nan giải của thị trường nhé.



MENU

1.Hero Snake - Tương Lai Của Fun To Earn

2.Gameplay Đề Cao Tính Giải Trí

3.Hero Snake Đem Đến Cho Bạn Điều Gì ?

4.Chính Sách Phát Triển

5.Cơ Chế Phát Hành



 Game đã trở thành 1 phần không thể thiếu phục 

vụ nhu cầu giải trí của con người ,

 Thị trường game hiện nay đang bùng nổ với 

nhiều thể loại game khác nhau (chiến thuật, 

hành động, nhập vai, bắn súng, moba...)

 Tuy nhiên 1 số thể loại game có độ khó rất cao 

chỉ phù hợp với 1 bộ phận người chơi,

 Thị trường gamefi nói chung và hệ sinh thái Herocoin nói 

riêng thật sự cần một tựa game có lối chơi đơn giản, dễ làm 

quen, có thể chơi ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, với bất kì ai 

mà vẫn giữ được tính chiến thuật, cạnh tranh và tài chính.

 Rắn săn mồi là thể loại game cơ bản nhất từ những năm 

1980 trên các máy chơi game tiền xu, sau đó là những chiếc 

điện thoại đen trắng. Vì vậy nó phù hợp với nhiều độ tuổi 

người chơi và luôn tạo cảm giác thân thuộc cho mọi người.

1. HERO SNAKE - TƯƠNG LAI CỦA “FUN TO EARN”



1. HERO SNAKE –

TƯƠNG LAI CỦA “FUN TO EARN”

 Hero Snake là tựa game kết hợp hoàn chỉnh giữa nền 

tảng game NFT và thể loại game rắn săn mồi, sử dụng 

token HBG và xây dựng trên nền tảng Binance Smart 

Chain (BSC).

 Gameplay Hero Snake có tính đơn giản nhưng tạo ra trải 

nghiệm vui vẻ, cuốn hút người chơi và thể loại này phù 

hợp với phần đông người chơi từ nhiều độ tuổi.

 Hơn thế nữa Hero Snake còn kế thừa cơ chế kinh tế của 

GameFi tạo ra thu nhập cho người chơi từ hoạt động chơi 

game của chính mình.

 Với gameplay vui nhộn và cơ chế kinh tế GameFi, Hero 

Snake sẽ là tương lai của xu hướng Fun to Earn.

The Future Of “Fun To Earn”



Cốt truyện:
STORYLINE

Tại một vũ trụ Omega có các thực thể khổng lồ giống rắn

gọi là Snakespace chúng ăn các ngôi sao, thiên hà và khi

chúng chết sẽ kiến tạo nên các thiên hà mới. Một ngày nọ,

một cá thể trong loài đã vô tình khám phá ra cánh cổng

đến với thế giới song song thiên hà Pinwhell Galaxy, con

rắn này đã tiến hóa thành thực thể quyền năng nhất loài

nhờ ăn được hạt Genesis, nó trở về vũ trụ của mình tạo ra

1 trận chiến sinh tử để tìm ra các cá thể mạnh mẻ gọi là

Hero Snake, đồng hành trong hành trình nuốt chửng tất cả

các vũ trụ song song.



Hệ thống nhân vật:
Character

 Để sở hữu những chú rắn người chơi cần mua 

và mở các Space Snake Egg (Trứng Rắn 

Không Gian) trong shop (với giá $80) hoặc từ 

người chơi khác

 Có 4 độ hiếm khác nhau của các chú rắn: 

Common, Rare, Epic, Legend

 Khi mở trứng tuỳ vào độ may mắn mà người 

chơi sẽ nhận được những chú rắn hoặc phần 

thưởng có độ hiếm khác nhau

TÊN PHẦN THƯỞNG GIÁ TRỊ
TỈ LỆ XUẤT 

HIỆN

HERONIUM Random 9.5%

COMMON $16 15%

RARE $80 65%

EPIC $400 10%

LEGEND $2.000 0.5%



READ MORE

 Người chơi đặt mức cược tối thiểu 1.000

Heronium và tối đa 100.000 Heronium, độ lớn 

của rắn sẽ tỉ lệ thuận với mức cược.

 Số Heronium này sẽ được rải đều vào trong pool 

và chờ người chơi thu hoạch.

Trước Khi Tham Chiến: 

 Đánh bại rắn của đối phương, ăn Heronium trên bản đồ và bảo vệ chú 

rắn của bạn tiến tới cánh cửa không gian

 Cánh cửa không gian: Đó là những cổng thoát hiểm mà bạn có thể sử 

dụng để thoát khỏi trò chơi mà không làm mất số Heronium đang nắm 

giữ. Chúng xuất hiện ngẫu nhiên và không tồn tại lâu nên hãy để ý và 

hành động nhanh chóng.

Sinh Tồn:

2. GAMEPLAY ĐỀ CAO 

TÍNH GIẢI TRÍ

ENTERTAINMENT



Tiếp Tế Lương Thực: 

Thức ăn luôn được rải đều trong suốt trận chiến để tiếp 

thêm năng lực cho các chiến binh tồn tại

Lệ Phí Tham Gia Game: 

Khi bạn bị đánh bại hoặc thoát cổng, hệ thống sẽ thu 5% 

số token bạn nhận được 

2. GAMEPLAY ĐỀ CAO 

TÍNH GIẢI TRÍ

ENTERTAINMENT

Bị Đánh Bại Không Phải Là Hết: 

Khi rắn của bạn bị đánh bại, đừng lo vì bạn vẫn sẽ nhận 

được 30% phần token kiếm được trong phòng đấu 70% 

còn lại: 10% sẽ dành cho người đánh bại bạn, 60% sẽ 

được rải lại ngay tại nơi bạn bị đánh bại



2. GAMEPLAY ĐỀ CAO TÍNH 

GIẢI TRÍ

ENTERTAINMENT

Phần token sau khi bạn bị đánh bại sẽ phân chia chi tiết như bảng sau:

ĐỘ HIẾM NHÂN VẬT
% TOKEN SẼ NHẬN

ĐƯỢC

% TOKEN RẢI LẠI TRÊN 

SÀN

% TOKEN CHO NGƯỜI 

ĐÁNH BẠI

FREE 25% 70% 5%

COMMON 32% 58% 10%

RARE 35% 53% 12%

EPIC 40% 45% 15%

LEGEND 45% 37% 18%

Golden (E-NFT) 50% 30% 20%



3. HERO SNAKE ĐEM ĐẾN

CHO BẠN ĐIỀU GÌ ?

PROFIT

Xây dựng trên nền tảng Binance Smart Chain với khối lượng giao dịch 
khổng lồ, tài sản di chuyển nhanh chóng giữa các mạng và chi phí giao 
dịch cạnh tranh

01
Sử dụng công nghệ blockchain giúp chống kiểm duyệt và can 
thiệp từ nhà phát hành

02
Gameplay đơn giản nhưng nhưng đòi hỏi tính chiến thuật cao tạo 
ra trải nghiệm lôi cuốn, hấp dẫn

03
Hệ sinh thái Herocoin đằng sau vững chắc là bàn đạp chắc chắn
cho dự án Hero Snake phát triển

04
Cơ chế S-NFT  (Sleeping NFT) giúp xoá bỏ mọi rào cản giữa web2 
và web3. Giờ đây chỉ cần có gmail là bạn có thể đăng kí tài khoản 
tại Herosnake.io mà không cần phải có ví blockchain phức tạp.



 Hero snake vượt qua ranh giới của Web3 và Web2, mang lại một trải nghiệm hoàn toàn khác bằng dịch vụ

sleeping NFT

 Hiểu một cách đơn giản, khi người dùng đăng kí tạo tài khoản bằng gmail, dự án sẽ cung cấp một ví on-chain 

"giữ hộ" các tài sản của người chơi, sau khi người chơi tiến hành kết nối ví on-chain của mình vào thì dự án sẽ

tự động chuyển lại số tài sản đó vào ví của người chơi

 Điểm đặc biệt là người chơi đã hoặc chưa kết nối ví on-chain đều dễ dàng giao dịch với nhau và hoàn toàn

không có sự khác biệt về trải nghiệm, từ đó giúp game trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi đối tượng, mọi độ tuổi

Đăng kí dễ dàng bằng email

Dễ dàng mua bán

Không cần ví điện tử

Đồng bộ về trải nghiệm

Dịch vụ S-NFT (Sleeping Nft)

3. HERO SNAKE ĐEM ĐẾN CHO BẠN ĐIỀU GÌ ?



1. Chơi Game:

Những hoạt động trong game

Nhiệm vụ của người chơi là điều khiển rắn của mình xung quanh một 

khu vực rộng lớn và ăn các ngôi sao, thiên hà để tăng kích thước. Nếu 

đầu rắn của bạn va chạm vào một bộ phận bất kì của rắn khác, rắn của 

bạn sẽ chết, cơ thể sẽ biến thành những ngôi sao và thiên hà để người 

chơi khác tiêu thụ

2. Sở Hữu Rắn: 
Người chơi tiến hành mở 

Snake Egg để nhận được 

những chú rắn của riêng 

mình, từ đó sử dụng chúng 

để chinh thục thế giới Hero 

Snake.



4. Nâng Cấp:

• Các cấp độ của rắn sẽ được nâng lên dựa trên số lượng token

kiếm được từ các trận chiến và số trận mà bạn tham chiến

• Qua mỗi trận chiến chú rắn của bạn sẽ có thêm kinh nghiệm

để nâng cấp, phát triển kích thước và chiếm ưu thế hơn trong

phòng đấu.

• Trang bị thêm những vật phẩm có sẵn trong Marketplace để

tăng lợi thế kiếm thêm HBG token

3. Giao Dịch Trên Thị Trường: 
Tương tự như các gamefi khác trong hệ sinh thái Herocoin bạn có thể sử dụng HBG token của mình để mua bán 

trao đổi NFT với người khác



HỆ THỐNG NHIỆM VỤ
GIẢI ĐẤU HẤP DẪN

HEROSNAKE.IO

 Hệ thống nhiệm vụ theo ngày, 

tuần, tháng

 Hệ thống nghiệm vụ lưu trữ

 Hệ thống xếp hạng theo 

ngày, tuần, tháng, quý

 Hệ thống vòng chung kết  

xếp hạng quý 

6. Nhiệm Vụ: 7. Xếp Hạng:

 Giải đấu sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần gồm 10 

phòng chơi đối kháng, mỗi phòng có 100 người chơi

 Mỗi phòng sẽ chọn ra người duy nhất còn tồn tại tiến 

vào đấu trường chung cuộc

 Mức cược: $10 Heronium

 Giải thưởng là tổng số tiền người tham gia và một 

lượng Heronium lớn từ dự án được trích từ quỹ P2E

5. Giải Đấu:



4. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN
DEVELOPMENT POLICY

Hoa Hồng Mua Quyền Đại Lý

 Phí mua đại lý $100/tháng

 Hoa hồng mua đại lý 50%

 Mọi chi trả tính bằng HBG

Hoa hồng B2E (Battle to Earn): Người giới thiệu 

trực tiếp sẽ nhận số token bằng 0.1% volume giao 

dịch của người được giới thiệu khi tham gia B2E

Hoa Hồng Trực Tiếp



 Số tầng nhận hoa hồng không giới hạn

 Nhận 20% thu nhập đồng cấp, không giới hạn số tầng

 Người được giới thiệu sử dụng đồng/tài nguyên gì để battle thì trả hoa hồng bằng đồng đó

 Hoa hồng trả vào thứ 2 đầu tuần, sau đó sẽ reset điều kiện

LEVEL % VOLUME 
ĐIỀU KIỆN VOLUME CÁ NHÂN 

THAM GIA B2E

ĐIỀU KIỆN VOLUME

ĐỘI NHÓM

THAM GIA B2E

Diamond 1.0% $50 / week $500 / week

Royale 1.2% $100 / week $1.000 / week

Crowd 1.6% $150 / week $1.500 / week

Hoa Hồng Backer
 0,25% volume toàn hệ thống

 Người được giới thiệu sử dụng đồng/tài nguyên gì để battle thì trả hoa hồng bằng đồng/tài nguyên đó

Hoa Hồng Đại Lý

4. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN



5. CƠ CHẾ PHÁT HÀNH
RELEASE MECHANISM

Hero Snake sở hữu cơ chế phát hành mới được gọi là E-

NFT. Dự án sẽ phát hành 2.500 NFT cổ phần (trong đó 

có 2.000 cổ phần để bán và 500 cổ phần cho đội dev -

lock trong 18 tháng) với những usecase khác biệt:

 Chia sẻ lợi nhuận: trong thời gian đầu, toàn bộ lợi nhuận sẽ được 

chia sẻ cho những holder sở hữu các NFT cổ phần, cho tới khi hoàn 

vốn hoàn toàn. Sau đó lợi nhận sẽ được chia 5-5 giữa nhà phát 

hành và holder.

 Quản trị dự án: Các chủ sở hữu của NFT này sẽ có quyền bỏ phiếu 

cho những thay đổi, cập nhập trung game.

 Chơi game: các NFT đặc biệt này cũng tương ứng với những Golden 

Snake huyền thoại. Người chơi sở hữu chúng sẽ có những lợi thế 

ingame, cũng như chứng minh được đẳng cấp của mình với những 

người chơi mới, vì những người sở hữu Golden Snake có thể coi là 

chủ của chính trò chơi.

READ MORE



(Sau khi hoàn vốn cho cộng 

đồng) 

READ MORE

5. CƠ CHẾ PHÁT HÀNH
RELEASE MECHANISM

Sơ đồ dòng tiền

Lệ phí tham
gia game 5% 

Hoa hồng
phát triển: 2.35%

Hoa hồng trực tiếp: 0.1%

Hoa hồng đại lý: tối đa 1.6%

Hoa hồng đồng cấp: tối đa 0.4%

Hoa hồng backer: 0.25%

Lợi nhuận: 2.65% Pool Profit

Chia cho chủ
sở hữu E-NFT

Chia cho đội DEV



CÁC VÒNG BÁN
SELLING ROUND

Với mỗi E-NFT người chơi cần có cho mình 10 active user bên dưới

500 NFT

$1.000/NFT

BNB/HBG

Mua 4 tặng 1, thanh toán 
50% bằng Lucky Hero Pool 

500 NFT

$1.000/NFT

BNB/HBG

Mua 4 tặng 1 

LOYALTY ROUND PRIVATE SALE PRE-SALE

1.000 NFT

$1.000/NFT

BNB/HBG

Mua 9 tặng 1
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5. CƠ CHẾ PHÁT HÀNH

 Pool phần thưởng: 50%

 Chi phí vận hành dự án trong 1 năm

Công nghệ: 20%

Marketing: 10%

Thị trường: 10%

Backup và quản lý rủi ro: 10%

Pool phần thưởng sẽ được sử dụng để trả thưởng 

cũng như tạo ra các hoạt động cộng đồng (gải 

đấu, sự kiện in game,...) để phát triển lượng người 

chơi.



THANK YOU


