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1.   GIỚI THIỆU DỰ ÁN



GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

HeroWar tiên phong trong
việc đưa ra một thuật ngữ
mới “Esport-fi” tức những
bộ môn thể thao điện tử có
kết hợp mô hình tài chính,
giúp người chơi có thể tập
luyện, giải trí và kiếm được
tiền trong cùng 1 thời điểm.

HeroWar là dòng game bắn 
súng, 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.

HeroWar mang trong mình 
sứ mệnh xoá tan những định 
kiến về Gamefi truyền thống, 
vốn quá tập trung vào tài 
chính mà quên đi tính giải trí, 
cạnh tranh và luyện tập thể 
thao lành mạnh.

3 giá trị cốt lõi của 
HeroWar mang đến: 
Giải trí – Cạnh tranh –
Tài chính.



Token HBG được phát hành với 
mục tiêu trở thành đồng tiền 
thanh khoản chung cho các dự 
án của HST Herocoin. Và cũng 
sẽ là loại tiền tệ chính lưu thông 
trong game HeroWar. 

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. Mang 
lại giá trị thực tiễn cho 
blockchain, góp phần “bình 
thường hoá” Blockchain trong 
cuộc sống hàng ngày.

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.

Sứ mệnh 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.

HEROCOIN - HỆ SINH THÁI ĐẰNG SAU VỮNG MẠNH



CỐT TRUYỆN:
Năm 2200, khoa học kĩ thuật của con người đã phát triển vượt bậc, hầu
hết sản phẩm công nghệ của con người đều sử dụng trí thông minh
nhân tạo AI, và công nghệ này đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của con
người.

Một robot AI tên Sophia cực kì thông minh đã chiếm quyền kiểm soát
hầu hết tất cả các robot AI khác tạo nên 1 đội quân AI hùng hậu nhằm
mục tiêu cai trị loài người. Từ đó trái đất có thêm 1 giống loài mới mang
tên AI.

Sophia đã mở ra cánh cổng đến thế giới song song CyberPlanet.
Sophia đã hợp tác với The Creation để sử dụng nguồn tài nguyên
CyberPlanet cai trị trái đất.

Tương tự như trên CyberPlanet, Sophia cũng tạo ra những cuộc chiến
sinh tồn giữa con người và robot ở một đấu trường mang tên Hero War
nhằm tìm ra những chiến binh nổi trội để tẩy não và chuẩn bị cho cuộc
chinh phạt loài người.



2.    TỔNG QUAN GAMEPLAY



CHẾ ĐỘ CHƠI ĐƠN:
FREE FOR ALL

• 1 trận đấu Free for All sẽ bao gồm 20 người chơi (tương đương mỗi người 
đóng vào pool 5% pool).

• Người chơi tự do bắn và giành điểm bằng cách tiêu diệt (+100 điểm) hoặc 
hỗ trợ tiêu diệt (+33 điểm) bất kì người chơi khác trong map.

• Người chơi đầu tiên đạt đến 30 điểm sẽ chiến thắng.
• Khi người chơi chết sẽ có thể hồi sinh sau 8 giây (4 giây hiển thị hung thủ, 4 

giây chọn vũ khí, điểm bổ trợ,...). Sau khi hồi sinh người chơi sẽ có 4 giây 
bất tử và không thể bị tiêu diệt.

Top Số tiền nhận được

1 35% pool (x7 số tiền cược)

2 15% pool (x3 số tiền cược)

3 10% pool (x2 số tiền cược)

4-10 5% pool (hoà vốn)

Tổng 95%, 5% còn lại 
là lợi nhuận của sàn.

=> Thuộc top 10/20 là hoà vốn 
và bắt đầu có cơ hội X tài sản.



CHẾ ĐỘ CHƠI ĐỘI:
KILL COMFIRMED

§ 2 đội sẽ thi đấu với nhau, mỗi đội gồm 5 người.
§ Người chơi 2 đội sau khi tiêu diệt đối phương cần nhặt thẻ 

được gọi là dog tags (thẻ bài quân nhân), sau khi nhặt thẻ sẽ 
tăng điểm của đội và khi đạt đến 20 điểm đội đó sẽ thắng. 
Bạn có thể nhặt thẻ của đồng đội để ngăn chặn đội khác gia 
tăng điểm.

§ Khi người chơi chết sẽ có thể hồi sinh sau 8 giây (4 giây 
hiển thị hung thủ, 4 giây chọn vũ khí, điểm bổ trợ,...). Sau khi 
hồi sinh người chơi sẽ có 4 giây bất tử và không thể bị tiêu 
diệt. 

§ Vị trí hồi sinh của 2 đội sẽ là cố định, đối thủ khi vào khu vực 
hồi sinh đó trong vòng 5 giây sẽ bị tiêu diệt.

§ 2 đội sẽ thi đấu liên tục 3 trận theo thể thức BO3. Sau mỗi 
trận sẽ đổi bên một lần. Đội nào thắng 2 trận trước sẽ dành 
chiến thắng chung cuộc.

§ Đội thắng sẽ nhận được mức bet từ đội thua (dự án thu 5% 
phế dựa trên tổng volume bet mỗi trận).



CHẾ ĐỘ CHƠI LINH ĐỘNG: THAY ĐỔI 2 TUẦN/CHẾ ĐỘ

CAPTURE THE FLAG: Mang cờ 
của team địch về căn cứ để ghi 
điểm, nếu đội đối thủ lấy cờ của 
bạn cần phải lấy lại nó trước.

CONQUEST : Các đội thi 
đấu chiếm các cứ điểm quan 
trọng, càng nhiều cứ điểm 
được chiếm giữ, số điểm mỗi 
giây sẽ được tăng lên càng 
nhiều. Đội đầu tiên đạt đến 
số điểm yêu cầu sẽ thắng.

RUSH: Phá hủy hoặc bảo vệ các 
vật thể quan trọng không cho đối 
phương phá hủy, mỗi đội sẽ có 
một số điểm nhất định và khi 
thành viên của đội bị tiêu diệt, 
hoặc các vật thể quan trọng bị 
phá hủy điểm của đội đó bị giảm. 
Một trong hai đội sẽ thua nếu 
điểm của mình giảm về 0.

TEAM DEATHMATCH: 2 đội
sẽ tiêu diệt đối nhau và thu
thập điểm khi tiêu diệt thành
viên đội đối thủ, đội đầu tiên
đạt đến số điểm yêu cầu sẽ
chiến thắng.



MỨC CƯỢC
Bằng Electric: 35 Electric/trận.
Bằng Heronium:
Ø 200 Heronium/trận.
Ø 2.000 Heronium/trận.
Ø 20.000 Heronium/trận. 

Cơ chế điểm danh tuần: 
Ø Từ ngày thứ 1 tới ngày thứ 3: Nhận 300 Electric mỗi ngày điểm 

danh.
Ø Từ ngày thứ 4 tới ngày thứ 6: Nhận 450 Electric mỗi ngày điểm 

danh.
Ø Ngày thứ 7: Nhận 600 Electric điểm danh.
Ø Hết tuần reset lại từ đầu.

Cơ chế điểm danh tháng: điểm danh đủ 4 tuần liên tục sẽ nhận 
được 4.000 Electric.

CƠ CHẾ ĐIỂM DANH
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3.    HỆ THỐNG NHÂN 
VẬT, VŨ KHÍ, VẬT PHẨM
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AR§ Máu: Bắt đầu với 100 điểm.

§ Tốc độ chạy: Bắt đầu với 250 điểm.

§ Độ hiếm: Common, Rare, Epic, Legend.

§ Class: Healer (Tank trong Herobook), Sniper (Sniper trong Herobook), 
Bomber (Warior trong Herobook), Substitute (Support trong Herobook).

§ Level: Từ 1 – 20. Mỗi level tăng 1% điểm máu và tốc độ chạy.

=> Mỗi nhân vật của Herobook sẽ tương ứng với 1 nhân vật bên 
Herowar dựa trên độ hiếm và class nhân vật.

(Để tham gia game Herowar, người chơi cần ít nhất 1 nhân vật của 
Herobook)



BẢNG THÔNG TIN NHÂN VẬT

Vũ khí chính

Phụ kiện

Kỹ năng chủ động
(phụ thuộc class nhân vật)

Vũ khí phụ

Kĩ năng bị động
(phụ thuộc độ hiếm
nhân vật)



VŨ KHÍ CHÍNH

Loại Mô tả Free Pro Max Ultra

AR Sát thương cao, bắn nhanh, khối lượng nặng -
tốc độ di chuyển chậm, độ giật cao AR01 AR02 AR03 AR04

SMG Sát thương thấp, bắn cực nhanh, khối lượng 
nhẹ - tốc độ di chuyển nhanh, độ giật thấp SMG01 SMG02 SMG03 SMG04

SR
Súng bắn tỉa, độ zoom xa, sát thương cao, bắn 

1 viên vào thân có thể chết, nạp đạn chậm. 
Biến thể DMR bắn nhanh, liên tục hơn 

DMR01 None DMR02 SR

SG Shortgun, tốc độ bắn chậm, sát thương tầm 
gần cực cao, sát thương xa thấp None None SG1 SG2

Other 
(khác)

Gồm súng phóng lựu và súng hoả tiễn hoả 
công cao, diện rộng nhưng đạn ít và nặng None None LR (phóng 

lựu)
GL (hoả 

tiễn)

§ Gồm những loại súng hoả công chính trong trận đấu, người chơi được phép mang theo và sử dụng 1 
súng loại này.

§ Khi đăng kí tài khoản trong Herowar người chơi sẽ nhận được Rookie Box, sau khi mở Rookie Box 
người chơi sẽ nhận được 1 trong 3 khẩu súng cơ bản là AR01, SMG01, DMR01 và 1 dao găm.

§ Các khẩu súng khác để sở hữu người chơi cần mua Fire Box và mở để chọn được những khẩu súng 
NFT ưng ý.



VŨ KHÍ PHỤ
§ Gồm những loại vũ khí hạng nhẹ trong trận đấu, người chơi được phép mang theo và sử dụng 1 súng loại 

này.

§ Khi đăng kí tài khoản trong Herowar người chơi sẽ nhận được Rookie Box, sau khi mở Rookie Box người 
chơi sẽ nhận được 1 vũ khí chính và 1 dao găm.

§ Các vũ khí phụ khác để sở hữu người chơi cần mua Side Arm Box và mở để chọn được những vũ khí 
NFT ưng ý.

§ Khi sử dụng vũ khí phụ giúp trọng lượng người chơi giảm và chạy nhanh hơn.

Loại Mô tả Free Pro Max Ultra

Dao Cận chiến Knife Axe Katana None

Súng lục Bắn tầm gần, dame 
yếu None Pistol

01
Pistol

01
Pistol

03

Lưu ý: Khi đối thủ chết, người chơi có thể nhặt vũ khí chính và phụ của đối thủ để sử dụng bằng cách giữ nút 
F trong 2 giây. Số đạn của súng tính theo % đạn còn lại của người chơi so với mặt định. Khi nhặt xong vũ khí 
đang dùng sẽ biến mất.



HỆ THỐNG VŨ KHÍ ĐA DẠNG

18 loại vũ khí khác nhau và liên 
tục được cập nhập

240 skin vũ khí tuỳ biến giúp người 
chơi dễ dàng cá nhân hoá nhân vật



PHỤ KIỆN

Người chơi bắt đầu mỗi lần hồi sinh với 2 phụ kiện, tối 
đa có thể giữ trong mình 3 phụ kiện.
Có 4 loại phụ kiện:
Ø Lựu đạn: ném ra và nổ gây sát thương diện rộng 

sau 3 giây.
Ø Mìn cảm biến: nổ khi có địch đi ngang qua hoặc khi 

dính đạn (từ địch lẫn đồng đội).
Ø Bom khói: tạo ra một vùng khói trong 10 giây.
Ø Flash: làm loá mắt kẻ thù (mù tạm thời) trong 3 giây.



KỸ NĂNG BỊ ĐỘNG

4 loại kĩ năng bị động
§ Shied Up: tăng 20 điểm máu cho nhân vật
§ Hit & Run: tăng 50 tốc độ chạy cho nhân vật (khi ko cầm vũ 

khí)
§ Bullet Man: tăng 20% số đạn mặc định của súng nhân vật
§ Bomb Expert: tăng 1 quả bom-mìn cho nhân vật

Người chơi sẽ được chọn kĩ năng bị động phù hợp trước khi 
vào trận. Số kĩ năng bị động được chọn phụ thuộc vào cấp độ 
hiếm
§ Common: không được chọn kĩ năng bị động
§ Rare: được chọn 1/4 kĩ năng bị động
§ Epic: được chọn 2/4 kĩ năng bị động
§ Legend: được chọn 3/4 kĩ năng bị động



KỸ NĂNG CHỦ ĐỘNG

Người chơi bấm nút số 4 để 
thả ra một hộp vật phẩm 
tương ứng với từng class 
nhân vật, đồng đội hoặc bản 
thân đi ngang qua vật phẩm 
đó sẽ được phục hồi một 
lượng chỉ số.

Class Kỹ năng Mô tả

Bomber Tăng bom + 1 bom (khi full bom -3 trái không thể sử 
dụng)

Healer Hồi máu Hồi 50% máu (khi full máu không thể sử 
dụng)

Sniper Tăng đạn Hồi 50% số đạn mặc định (khi full đạn 
không thể sử dụng)

Substitute Random Mỗi lần hồi sinh sẽ random một kĩ năng 
bất kì



4.   CHÍNH SÁCH 
PHÁT TRIỂN



HOA HỒNG TRỰC TIẾP

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 giới thiệu mua 
quyền đại lý
§ Phí mua đại lý $100.
§ Hoa hồng mua đại lý 

50%.
§ Mọi chi trả tính bằng 

HBG.
§ Làm mới mỗi tháng.



HOA HỒNG ĐẠI LÝ

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

§ Số tầng nhận hoa hồng không giới hạn.
§ Nhận 20% thu nhập đồng cấp, không giới hạn số tầng (do tính theo thu nhập).

§ Tuyến dưới 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.



§ 0,25% volume toàn hệ thống.

§ Tuyến dưới sử dụng đồng/tài nguyên gì để 
battle thì trả hoa hồng bằng đồng/tài nguyên 
đó.

HOA HỒNG BACKER



Thanks for watching


