
PI TECH
Blockchain hoá doanh nghiệp



MENU
Pi Tech

Blockchain hóa doanh
nghiệp

1. Giới thiệu Pi Tech

2. Thành tựu và hoạt động của Pi Tech  

3. Danh sách dự án



LỰA CHỌN PI TECH
LÍ DO

Pi Tech là một trong những doanh nghiệp cung cấp phần
mềm và tư vấn giải pháp công nghệ hàng đầu tại Việt
Nam. Tiên phong trong việc kiến tạo những tiêu chuẩn
mới về phần mềm và giải pháp công nghệ. Với mục tiêu
trở thành doanh nghiệp đầu ngành, Pi Tech cam kết sẽ
mang đến với khách hàng những giải pháp tối ưu nhất.



SÂN CHƠI
Trở thành “Sân Chơi” uy tín

hàng đầu với đội ngũ chuyên gia 
công nghệ và BlockChain.

CẦU NỐI
Trở thành “Cầu Nối” công nghệ

giữa Việt Nam và Quốc Tế.

HÀNG ĐẦU
Trở thành công ty công nghệ hàng đầu

Việt Nam, mang công nghệ tương lai với 
mũi nhọn là Blockchain phục vụ cho các

doanh nghiệp trên toàn cầu.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
TẦM NHÌN

Với khát vọng tiên phong trong ngành công nghệ nói chung và ngành Blockchain nói 
riêng, Pi Tech luôn cố gắng không ngừng nhằm khẳng định thương hiệu và sự tận 

tâm uy tín. Với mục tiêu trở thành:



TẬN TÌNH
Không chỉ cung cấp phần mềm tư vấn, mà tại tại đây Pi Tech còn cam kết đưa
ra giải pháp. Luôn sẳn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp bất cứ khi nào.

TẬN TÂM
Luôn coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng là trung tâm, đặt lợi ích và
mong muốn của khách hàng lên hàng đầu.

TẬN TRÍ
Coi sáng tạo là sức sống, luôn luôn khác biệt, luôn luôn đổi mới, 
nhằm tạo ra giá trị khác biệt màu sắc riêng trong từng sản phẩm.

SỨ MỆNH
Là một công ty trọng điểm trong ngành công nghệ. Chúng tôi
mang trên mình sứ mệnh cũng như trọng trách cung cấp các
giải pháp, sản phẩm và dịch vụ số hoá tại tất cả các lĩnh vực. 
Góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.  

GIÁ TRỊ CỐT LÕI



HỆ SINH THÁI PI SOLUTION



THÀNH TỰU
CÁC THÀNH TỰU NỔI BẬT

Certified 
Hyperledger

Expert

Certified 
Blockchain

Expert

Certified 
Cryptocurrency 

Expert.

• Chỉ tiêu R&D năm 2022: 6 tỷ VND 
• Số nhân viên R&D dự kiến: 25

CÁC HOẠT ĐỘNG R&D



ĐỐI TÁC
• Với kinh nghiệm 8 năm hoạt động trong thị trường BlockChain,

Pi Tech nhận được các phản hồi tích cực và sự hài lòng của

khách hàng lên đến 95%.

• Khách hàng của chúng tôi đa dạng từ doanh nghiệp giải trí, dịch

vụ đến doanh nghiệp tài chính, công nghệ, …



ĐA DẠNG KHÁCH HÀNG
1/ Đại lý phân phối chính hãng gói lẩu Haidilao - khu vực miền nam

Địa chỉ: 18A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh.

2/ Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Khương

Địa chỉ: 3A Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Website: https://hushandhush.vn/

3/ CÔNG TY TNHH DOYOUNG INTERNATIONAL

Địa chỉ: 360 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP.H

Website: http://doyoung.com.vn/

4/ Hệ thống Spa Lady's House

Địa chỉ: Số 91 Phú Lợi, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một

Website: https://ladyshouse.vn/

5/ Bác sĩ Thẩm Mỹ Lương Ngọc

Website: https://bacsiluongngoc.com/



DỰ ÁN GAME-FI HEROBOOK

Email: info@herobook.io

DỰ ÁN LUCKY HERO
Email: info@herobook.io

CÔNG TY TNHH 
OKXE VIỆT NAM

CÔNG TY TRUYỀN THÔNG -
GIẢI TRÍ AI ENTERTAINMENT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ 
PHÊ VIỆT NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN F88

http://herobook.io
http://herobook.io


CÔNG TY ENTERPRISE SERVICE MANAGEMENT PTE. LTD
• Dự án ESB FX
• 10 Anson road # 13 - 09 International Plaza Singapore Enterprise Service 

Management
• Số hiệu công ty: 202203414Z
• Trụ sở việt nam: Số 538, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận

3, TP. HCM.
• Điện thoại: (+84) 835.12.9999
• Email: support@pifund.io

ĐA DẠNG KHÁCH 
HÀNG
CÔNG TY ENTERPRISE SERVICE 
MANAGEMENT PTE. LTD 
• Dự án Pi Investment Fund 



Platform e-commerce kết hợp 
KOLs Influencers 

Nhà phân phối: https://vybes.id/

Sàn kết nối P2P lending: 
https://tima.vn/

Platform tìm việc bởi Xvolve Rejob thị 
trường Nhật Bản: https://relax-job.com/

Platform kết nối hẹn hò trực tuyến: 
https://m.ymeet.me/

Platform mua bán bất động sản: 
https://homedy.com/



KHẢ NĂNG 
CỦA CHÚNG TÔI

ETHERERUM BINANCE 
SMART 
CHAIN

STELLAR TRON

POLKADOT NEO COSMOS BITCOIN



z

Thành Tựu
VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC 
CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

15+
Chuyên viên Blockchain.

120+
Chuyên viên phát triển phần mềm.

100+
Sản phẩm ứng dụng công nghệ 
Blockchain đã thực hiện.

95%
Khách hàng hài lòng.

Ø MIỄN PHÍ học phí các khóa học Blockchain cơ 

bản đến nâng cao cho nhân viên.

Ø Tạo cơ hội để nhân viên tham gia các buổi

Workshop và Tech TalkShow mỗi tháng.

Ø Cung cấp các khóa học miễn phí cho nhân viên.

Ø Tạo điều kiện áp dụng giữa lý thuyết và thực hành.



SKILL SET
Back-end: Nodejs, PHP, 
Java, Typescript, Python, ...

Testing: Pentest, 
Automative, Testing, A/B 
Test, Perfomance Test, ...

Cloud Service: AWS, 
Google Cloud, Azure. 

Mobile Dev: iOS, Android, 
Flutter, Kotlin, React Native.

Front-end: ReactJS, Vuejs, 
Javascript, HTML5/CSS3. 

Blockchain: Solidity, Rust, 
Solana, Cosmos, Near, 

Optisism.

SKILL SET

Design: UI/UX, 3D, 
Animation, 2D, Video, …



DỊCH VỤ - SẢN PHẨM CUNG CẤP

DỊCH
VỤ

PHẦN MỀM CRM, ERP

TOOL TRADE 
BINANCE

BOT TELEGRAM

WEBSITE BÁN HÀNG – GIỚI 
THIỆU DOANH NGHIỆP

PHÁT TRIỂN SÀN GIAO DỊCH 
NGOẠI HỐI (FOREX)

HỆ THỐNG GỌI VỐN IDO, 
ITO, ICO

GAME NFT



01 02

03

20%
Doanh thu

30%
Chi phí

50%
Thời gian

ĐỐI VỚI PHẦN MỀM CRM
GIẢI PHÁP
Mang đến giải pháp tốt nhất trong việc tìm 
kiếm, quản lý và chăm sóc khách hàng.

DOANH THU
Tăng hơn 20% doanh thu nhờ vào việc quản lý 
đơn hàng, hợp đồng và lịch sử giao dịch.

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Tiết kiệm 30% chi phí khi phầm mềm CRM có khả 
năng chăm sóc khách hàng cực kỳ hiệu quả.

TIẾT KIỆM THỜI GIAN

Tiết kiệm 50% thời gian chốt đơn, phần mềm giúp quản lý lịch sử giao dịch 
của khách hàng tự động theo thời gian, mọi giao dịch thanh toán của khách 
hàng sẽ được lưu lại trên hệ thống theo thời điểm thực tế phát sinh.



CUNG CẤP
PHẦN MỀM

Cung cấp phần mềm quản lý sản xuất 

kinh doanh hiện đại nhất.

HỆ THỐNG
QUẢN LÝ

Mang đến hệ thống quản lý hoạt động 

theo quy tắc và kế hoạch chi tiết.

HỢP NHẤT
DỮ LIỆU

Hợp nhất dữ liệu các phòng ban và 

quản lý dữ liệu tập trung.

NÂNG CAO 
HIỆU QUẢ

Nâng cao hiệu quả việc quản lý nhân 

viên và giảm thiểu tỷ lệ xảy ra rủi ro ở 

mức thấp nhất.

CẢI THIỆN 
HIỆU QUẢ

Cải thiện được báo cáo và hiệu quả 

làm việc của nhân viên.

ĐỐI VỚI PHẦN MỀM ERP



HỆ THỐNG GỌI VỐN ITO, 
IDO, ICO

THỰC HIỆN 
WHITE PAPER

Thực hiện White Paper chuyên nghiệp dựa vào ý 

tưởng của khách hàng.

PHÁT TRIỂN
SMART CONTRACT

Phát triển Smart Contract cho Token, Landing Page, 

IDO/ITO/ICO dashboard và các yếu tố liên quan.

CẤU HÌNH
PHÙ HỢP

Thực hiện các thiết kế phù hợp với cấu hình dễ sử dụng.



HỆ THỐNG GỌI VỐN ITO, 
IDO, ICO

BẢO MẬT
TUYỆT ĐỐI

Cam kết cung cấp hệ thống KYC & AML an toàn và 

bảo mật tuyệt đối.

CUNG CẤP
HỆ THỐNG

Cung cấp hệ thống tài khoản, quản lý tài khoản và

hệ thống hoa hồng.



QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1 Bước 2: Bước 3: Bước 4:

Thu thập yêu cầu Thiết kế dự án Xây dựng dự án Triển khai và duy trì

1. Xác định yêu cầu khách hàng. 

2. Lập kế hoạch/ lịch trình sản xuất
dựa trên yêu cầu của khách hàng. 4. Thiết kế mô hình UI/UX. 

3. Phân tích yêu cầu, thiết 
kế dự án.

5. Xây dựng dự án và
tiến hành thử nghiệm. 7. Cung cấp dịch vụ bảo trì

(dựa theo hợp đồng) để liên 
tục vận hành hệ thống.

6. Triển khai sản phẩm. 



PHÁT TRIỂN SÀN GIAO DỊCH NGOẠI HỐI (FOREX)

Cung cấp nền tảng giao dịch Forex 
minh bạch và uy tín với biểu đồ phân 
tích chuyên nghiệp.

Hỗ trợ các công cụ giao dịch.

Thiết kế cấu hình và giao diện 
thân thiện với người dùng.

Cung cấp đường SL và TP thể hiện 
rõ số tiền, số pips và xem lại lịch sử 
giao dịch mà không cần dùng Eas.



PHÁT TRIỂN SÀN GIAO DỊCH NGOẠI HỐI (FOREX)

Tốc độ khớp lệnh nhanh chóng..
Cung cấp chỉ báo sentiment, cho
biết hành vi của đa số nhà đầu tư
và hệ thống hoa hồng.

Cung cấp 5 loại biểu đồ giá và 26 
khung thời gian giao dịch Forex.



WEBSITE BÁN HÀNG –
GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

CUNG CẤP
Cung cấp nội dung, hình ảnh và bố cục theo kế

hoạch cụ thể để tạo độ tin tưởng cho khách hàng.

HÌNH THỨC
Hình thức thanh toán linh hoạt, hỗ trợ

thanh toán trực tuyến.

20TÍCH HỢP
Tích hợp các đơn vị vận chuyển: Giao hàng tiết kiệm, 

Giao Hàng Nhanh, ...



TÍNH NĂNG
Tính năng thu thập thông tin khách hàng tự động.

TÍCH HỢP
Tích hợp Chat Live 24/7 tiện lợi.

20HỆ THỐNG Hệ thống báo cáo Analytic, chỉ số, thống kê và phân 
tích hành vi của người dùng.

WEBSITE BÁN HÀNG –
GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP



BOT TELEGRAM

Cung cấp FAQs Bot cho

riêng từng dự án.

Thực hiện nội dung 

Bot chào mừng cho

từng dự án phù hợp.

Cung cấp Bot bỏ phiếu

Telegram, Bot nội tuyến, Bot 

Yandex (hoạt động như một

phiên dịch đa ngôn ngữ).

Mang đến sự hấp dẫn, 

chuyên nghiệp cũng như

tăng tương tác cho các

kênh Telegram dự án của

khách hàng.



CUNG CẤP CÔNG CỤ
Cung cấp công cụ phát tín
hiệu giao dịch tại sàn Forex.

TRIỂN KHAI CÔNG CỤ
Triển khai công cụ hướng dẫn
giao dịch cho thành viên mới.

THỰC HIỆN CÀI ĐẶT
Thực hiện cài đặt các công cụ theo dõi
giao dịch như CoinTracking, công cụ
biểu đồ giá TradingView, công cụ theo
dõi danh mục đầu tư BlockFolio, công
cụ tổng hợp tin tức Cryptopanic…

TOOL TRADE BINANCE



DANH SÁCH DỰ ÁN



Herobook.io 

HEROBOOK

Herobook là một tựa game NFT được phát triển

trên nền tảng blockchain với lối chơi battle royale

hấp dẫn và đầy tính cạnh tranh. Nơi bạn có thể nhân

10 - 20 lần số tiền bạn đang có chỉ sau vài trận đấu.

Thông tin dự án Herobook
• Số giờ làm việc:
• Các công nghệ sử dụng trong dự án:
• Công nghệ sever:
• Các loại nhân sự sử dụng:

Giới thiệu sơ lược:





pifund.io 

PI FUND INVESTMENT
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC: 

• Pi Investment Fund là một nền tảng kết nối thông tin nguồn vốn giữa cá 

nhân/ tổ chức là nhà đầu tư với các doanh nghiệp tiềm năng. 

• Pi Investment Fund được tạo ra để phổ biến việc xây dựng quỹ nguồn vốn, 

mở rộng đầu tư tài chính cho công chúng, mang đến cơ hội cho bất kỳ ai 

tham gia vào các doanh nghiệp có thể là startup kỳ lân trong tương lai.

THÔNG TIN DỰ ÁN PI INVESTMENT

• Số giờ làm việc:
• Các công nghệ sử dụng trong dự án:
• Công nghệ sever:
• Các loại nhân sự sử dụng:





Số giờ làm việc:

HERO WAR
herowar.co

Hero war là dòng game bắn súng, sinh tồn, nhập vai góc nhìn 

cả thứ 3 và thứ nhất, đáp ứng nhu cầu giải trí, kết nối, thi đấu 

của người chơi bằng đồ họa đỉnh cao, cơ chế game-play hấp 

dẫn, cuốn hút hơn so với các game Click to Earn.

Các công nghệ sử dụng trong dự án: Công nghệ sever: Các loại nhân sự sử dụng:

THÔNG TIN DỰ ÁN HERO WAR





Lucky Hero với cơ chế pool phần thưởng, giúp các chủ nhân nắm giữ 

token HBG gia tăng lợi nhuận bằng cách tạo thu nhập thụ động hằng 

ngày và lợi nhuận kép từ tiềm năng tăng giá vô hạn của token HBG.

THÔNG TIN DỰ ÁN HERO WAR

• Số giờ làm việc:
• Các công nghệ sử dụng trong dự án:
• Công nghệ sever:
• Các loại nhân sự sử dụng:

LUCKY HERO
luckyhero.io

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC:





esbfx.com 

ESBFX

• ESBFX là một trong những nhà cung cấp giao dịch trực tuyến 

hàng đầu ở Châu Âu. Hiện tại, ESBFX rất vinh dự được liên 

kết với các nhà cung cấp thanh khoản (LP) khu vực tài chính 

lớn nhất trên thế giới. Các sản phẩm giao dịch mà ESBFX

cung cấp bao gồm: ngoại hối, hàng hóa, vàng, bạc, đá quý, cổ 

phiếu, CFD, hợp đồng tương lai, tiền tệ kỹ thuật số.

Thông tin dự án Herobook
• Số giờ làm việc:
• Các công nghệ sử dụng trong dự án:
• Công nghệ sever:
• Các loại nhân sự sử dụng:

Giới thiệu sơ lược:





SỐ GIỜ CÔNG NGHỆ SEVER

JOG2E là một trò chơi thể thao kết hợp cả hai yếu tố SocialFi 

và GameFi được phát triển trên nền tảng Binance Smart 

Chain. Thông qua JOG2E, người tham gia sẽ phải đi giày thể 

thao NFT và chạy bộ ngoài trời hoặc chạy bộ để tăng thu nhập.

Số giờ làm việc: Các công nghệ sử dụng
trong dự án:

Công nghệ sever:

jog2e.com 

JOG2E

NHÂN SỰ

Các loại nhân sự sử dụng:

THÔNG TIN DỰ ÁN JOG2E





HERO WALLET

HERO WALLET bùng nổ vào năm 2021 và sẽ là một trong

những dự án tiên phong trong xu hướng mới với những giải

pháp khác biệt cho thị trường. Kết hợp tính năng gửi tiết kiệm

lãi suất tốt ngay trên ví, sổ tiết kiệm sẽ được NFT hóa bằng

công nghệ Blockchain giúp việc giao diện trở nên dễ dàng, an

toàn và minh bạch nhất. Đồng thời với mô hình phát triển lợi

nhuận thụ động sẽ kích thích mở rộng cộng đồng người dùng

và đây cũng là sứ mệnh xây dựng tích hợp ví trên hệ thống

thanh toán crypto tại các địa điểm thực địa.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC:

THÔNG TIN DỰ ÁN
• Số giờ làm việc:

• Các công nghệ sử dụng trong dự án:

• Công nghệ sever:

• Các loại nhân sự sử dụng:

herowallet.app





EMATO

01
02
03

THỜI GIAN
Số giờ làm việc:

CÔNG NGHỆ
Các công nghệ sử dụng trong dự án:

SEVER
Công nghệ sever:

04 NHÂN SỰ
Các loại nhân sự sử dụng:

emato.co

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC:

Emato là ứng dụng mua sắm trực tuyến và là sàn giao dịch thương 

mại điện tử. với định hướng là sàn thương mại điện tử phát triển 

chủ yếu trên thiết bị di động, hoạt động như một mạng xã hội phục 

vụ nhu cầu mua bán mọi lúc, mọi nơi cho người dùng. Tích hợp hệ 

thống vận hành, giao nhận và hỗ trợ về khâu thanh toán, Emato là 

bên trung gian giúp việc mua sắm trực tuyến dễ dàng và an toàn 

hơn cho cả bên mua lẫn bên bán.





Thank
You


