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1. HEROCOIN LÀ GÌ?



Sự ra đời của 
HST Herocoin:

Công ty chủ quản của Herocoin là Enterprise Service 
Management PTE LTD, được thành lập tại Singapore 
với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong 
lĩnh vực số hoá doanh nghiệp

Herocoin ra đời nhằm giải quyết bài toán của thị 
trường, mang lại giá trị thực tiễn cho ngành công 
nghiệp blockchain. Trở thành một “anh hùng thời 
đại số” trong ngành

HBG token là đồng tiền chính được sử dụng 
trong HST Herocoin dùng để quản trị cũng như 
giao dịch cho các dự án



Sứ mệnh: Herocoin ra đời với sứ mệnh trở thành hệ sinh thái 
kết nối các dự án blockchain với nguồn vốn truyền thống và 
ngược lại

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi:

Giá trị cốt lõi: HST Herocoin là sự hợp tác của các dự án 
blockchain với các tập đoàn, doanh nghiệp truyền thống để 
bảo chứng và thanh toán, tạo ra hệ sinh thái bền vững

Tầm nhìn: trong vòng 5 năm tiếp theo, Herocoin sẽ vận hành 
như một hệ sinh thái truyền thống kết hợp với blockchain. 
Đồng thời trở thành đơn vị tiên phong trong việc Blockchain 
hoá doanh nghiệp và gọi vốn thông qua Blockchain 



HỆ SINH THÁI NỘI BỘ HỆ SINH THÁI KẾT NỐI
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2. HBG TOKEN 
Đồng tiền chính trong hệ sinh 

thái Herocoin



Token HBG là gì ?

Ngoài ra HBG cũng liên kết với các hệ sinh thái khác như: 
casino, gamble, du lịch, dịch vụ,... để mở rộng tính thanh 
khoản của token.

Tầm nhìn trong 5 năm tiếp theo HBG sẽ trở thành token 
nền tảng cho các dự án và sẽ được người dùng sử dụng 
rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày

Token HBG được phát hành với mục tiêu trở thành đồng tiền 
thanh khoản chung cho các dự án gamefi cũng như hệ sinh 
thái Herocoin



v Tên Token: HeroBook Game
v Mã Token: HBG
v Công nghệ: BEP-20
v Decimal: 18
v Tổng cung: 1.000.000.000 HBG (1 tỷ token)
v Phí giao dịch: 3.8%
v Phân bổ:
Ø Airdrop, Promotion: 3%
Ø Listing pool & Exchange: 15%
Ø Marketing, phát triển thị trường: 12%
Ø Mở bán chiến lượt: 15%
Ø Hệ sinh thái trực tiếp: 25%
Ø Hệ sinh thái kết nối: 10%
Ø Advisor: 5%
Ø Đội Dev: 15%

TOKENOMIC



PHÍ GIAO DỊCH

Cơ chế phí giao dịch

Phí giao dịch 3.8% được áp dụng trong đó:

1% 1% 1% 0,3% 0,5%

ĐỐT Chia đều cho các 
holder

Thu về nhà phát 
hành và dev

Sẽ được
thưởng cho Upline 
trực tiếp khi tuyển 

link Ref

Sẽ được
thưởng cho 

Agency và các 
bên liên quan.



HBG thoả mãn 3 giá trị tạo nên 1 đồng coin nền tảng:

Giá trị nền tảng: Pool thanh khoản trên Pancakeswap, lock 
liquity 2 năm. Đảm bảo thanh khoản cho nhà đầu tư

Giá trị thanh khoản: Hiện có rất nhiều dự án công nghệ và nhiều dự 
án thực địa đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng HBG. Con số này 
đang không ngừng tăng lên qua mỗi tháng.

Giá trị sử dụng: HBG token là đồng tiền chính được sử dụng trong 
HST Herocoin dùng để quản trị cũng như thanh toán trong các dự án



3. Hệ sinh thái

Herocoin



Hệ sinh thái rộng lớn, “giữ chân” 
người dùng trong sự thỏa mãn

Có thể thấy, Herocoin sẽ phát triển đầy đủ 
các sản phẩm, phục vụ hầu hết nhu cầu của 
người dùng công nghệ lẫn truyền thống, từ 
dex, launchpad,... tới TMĐT, giải trí, dịch vụ.

Herocoin phát triển được 1 hệ sinh thái 
hoàn chỉnh, gắn kết với nhau, người dùng 
sử dụng Herocoin không cần phải sử 
dụng các nền tảng khác vì Herocoin đã 
cung cấp đầy đủ các sản phẩm phục vụ 
nhu cầu người dùng. 

Nếu một đối thủ khác muốn cạnh tranh với 
Herocoin, họ không thể cạnh tranh 1 nền 
tảng và cần phải xây dựng cả 1 hệ sinh 
thái, một điều rất khó khăn.

Các sản phẩm này đều chạy trên blockchain 
và được kết nối thông qua đồng tiền HBG 
token. Nhờ đó tất cả các sản phẩm này đều 
liên kết với nhau. Người dùng sử dụng 1 
nền tảng có thể quản lí dữ liệu và thanh 
khoản ở các nền tảng khác.
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Một số hình ảnh 
về hệ sinh thái 
truyền thống



4. 2022 
Cú lội ngược dòng của Herocoin



2. 2022 – Cú lội ngược dòng của Herocoin

Herobook chính thức ra 
mắt cộng đồng sau một 
thời gian dài thai nghén.

Tháng 2-2022: 

Sự kiện ra mắt cộng 
đồng và giải đấu mini 
đầu tiên được tổ chức.

Tháng 3-2022:
Chính thức được listing lên 
Pancakeswap và ra mắt tính 
năng Summon. Giá HBG 
tăng 20%, đạt mức 
$0,065/HBG.

Tháng 5-2022:
Chính thức ra mắt “Đại 
bản doanh” Pi Gaming 
và hệ sinh thái 
Heroland.

Tháng 6-2022:

Mùa đông crypto khiến thị 
trường trở nên lạnh lẽo. HBG 
chạm đáy $0,025/HBG

Cuối tháng 6-2022:

Sự kiện hợp tác với 
123betnow tại Phú 
Quốc.

Tháng 7-2022:



Ngay trong mùa đông crypto, chúng tôi vẫn cố gắng không ngừng nghỉ và hoàn thành được 
những mục tiêu đã đề ra.

Ra mắt Lucky Hero. Giá 
HBG đạt đỉnh 
$0,088/HBG
ngay trong mùa đông 
crypto.

Cuối tháng 8-2022:

Ra mắt phiên bản 
Herobox 2.0 và Summon 
2.0, cơ chế mới để gia 
tăng lợi nhuận. Giá HBG 
tăng đều đặn.

Tháng 9-2022:

Chính thức re-
branding và tăng tốc, 
chuẩn bị cho một 
năm 2023 bùng nổ.

Đầu tháng 8-2022:

Tổ chức và tài trợ các 
giải đấu: Herobook, 
LOL, Fifa



5. Lộ trình phát triển và 
tiềm năng nổi bật



Lộ trình phát triển và tiềm 
năng nổi bật

V

Ra mắt sàn thương mại điện 
tử Blockchain đầu tiên trên thế 
giới.

Tăng cường quảng bá hình 
ảnh ra quốc tế, tiếp nhận vốn 
đầu tư và nguồn lực từ nước 
ngoài.

Hệ sinh thái dành riêng cho 
những tín đồ đam mê du 
lịch Travel Defi (Travel to 
earn)

Hệ sinh thái Gamefi thế hệ 
mới Herowar (Esport-fi)

NFT hóa các tựa game đã 
thành công như Robo Fruit.

Ra mắt đồng loạt các Hệ 
sinh thái Defi: Hero Wallet, 
Hero Swap.



5 dấu hiệu cho thấy HBG sẽ tăng giá vào 
cuối năm nay
Ø Hero War, Hero Swap, Hero Wallet ra mắt và sử dụng HBG làm đồng tiền 

thanh khoản chung.
Ø Tuy giá BNB giảm nhưng lượng BNB trong pool vẫn tăng lên trong thời 

gian vừa qua, khi BNB về giá cũ, HBG sẽ tăng mạnh.
Ø Hiện tại giá đang dần trở nên ổn định bất chấp thị trường đang có nhiều 

biến động.
Ø Cuối năm road map có nhiều sự kiện, giải đấu liên tục, giá sẽ tăng tự 

nhiên.
Ø Số lượng người dùng vẫn tăng trưởng đều trong mùa downtrend.




