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THƯ NGỎ
GameFi đã trở nên quá phổ biến, bùng nổ vào năm 2021 và đã khiến nhiều người giàu lên nhanh chóng. Tuy 
nhiên với chúng tôi đây chỉ là bước khởi đầu của hình thái tiếp theo trong ngành công nghiệp game blockchain: 
“Esport-Fi”. Và dự án của chúng tôi HERO WAR – sẽ là một trong những dự án tiên phong trong xu hướng mới 
với những giải pháp khác biệt cho thị trường:

Kết hợp game play và đồ họa chất lượng, hấp dẫn của Game Esport truyền thống, cùng với Mô hình kinh tế của 
GameFi.

Nhiều chế độ chơi và phần thưởng hấp dẫn, tạo cơ hội x100 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.

Với Hero War chúng tôi có mô hình phát trình bền vững nhờ sự hỗ trợ của Pi Gaming giúp tăng độ phủ sóng 
Eport-Fi hiệu quả nhất

Tầm nhìn hơn cả Esport-Fi hướng tới Social-Verse, trở thành mạng xã hội metaverse cho thế giới nói chung và 
trung tâm metaverse của hệ sinh thái rộng lớn Herobook nói riêng.

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.

Tìm hiểu thêm
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ESPORT-FI - TƯƠNG LAI MỚI CHO GAME-FI
THỊ TRƯỜNG GAMEFI TIỀM NĂNG:

Thị trường game P2E vẫn đang còn rất nhỏ, tiềm năng phát triển rất lớn
khi mà chưa có quá nhiều dòng tiền đổ vào mảng này.G
AM

E-
FI Năm 2021 GameFi bùng 

nổ vì có thể giúp toàn bộ 
người chơi có thể kiếm 
được tiền khi chơi game 
và được gọi là Game 
Play to Earn (P2E) 

Game trực tuyến đã trở 
thành lĩnh vực mới nhất 
nhận được lợi ích từ 
công nghệ Blockchain và 
tiền điện tử.

Dù chỉ mới xuất hiện 
năm 2020 nhưng tổng 
giá trị của game P2E đã 
đạt khoảng 7 tỷ USD.

Tuy vậy mảng này chỉ 
mới chiếm 0,7% trong 
tổng vốn hóa thị 
trường tiền điện tử.



ESPORT-FI 
TƯƠNG LAI MỚI CHO GAME-FI
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Đa số GameFi vẫn chỉ là những game cơ bản 
click to earn nặng về yếu tố kinh tế hơn là về 
game-play nên chưa thu hút được nhiều chơi.
Nghèo nàn về mặt game-play, đồ họa nên 
chưa cuốn hút, đáp ứng nhu cầu giải trí của 
người chơi.

Đa phần là PvE (chơi với máy), hoàn toàn có 
thể bị can thiệp bởi nhà sản xuất. Một số game 
có PvP thì lợi nhuận mang lại rất thấp.



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

Hero War là dự án được kết 
hợp giữa các nền tảng 
SocialFi, Esport-Fi và 
Metaverse

Kế thừa cơ chế kinh tế của 
GameFi, nhưng giúp người 
chơi kiếm thu nhập bằng kĩ 
năng, chiến thuật cá nhân.

Hệ thống nhân vật, vũ khí, trang 
phục, tài nguyên đa dạng, chất 
lượng và mã hóa bằng công 
nghệ NFT => Giao dịch dễ dàng 
không qua trung gian => Tính 
độc nhất giữ giá trị vững chắc 
=>Đa dạng vật phẩm nhiều cơ 
hội kiếm lợi nhuận giao dịch NFT

HERO WAR
DẪN ĐẦU XU HƯỚNG ESPORT-FI MỚI

HERO WAR - ESPORT-FI RA ĐỜI KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ CỦA GAMEFI:

Hero War - Esport-Fi sẽ là hình thái tiếp theo của GameFi 



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.



7 CHẾ ĐỘ CHƠI SIÊU HẤP DẪN:

BATTLE ROYALE 
(ĐƠN/ĐỘI): chế độ chơi 
sinh tồn, gồm nhiều cá nhân 
hoặc đội chiến đấu trong 
cùng 1 khu vực, khu vực 
này sẽ thu hẹp dần theo 
thời gian, cá nhân hoặc đội 
cuối cùng sống sót sẽ chiến 
thắng

CONQUEST (ĐỘI) 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 (ĐỘI):  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 
(ĐỘI): 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



7 CHẾ ĐỘ CHƠI SIÊU HẤP DẪN:

CAPTURE THE FLAG (ĐỘI): 
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

FREE FOR ALL (ĐƠN): 
người chơi tự do bắn và 
giành điểm bằng cách tiêu 
diệt bất kì người chơi khác 
trong map, người chơi đầu 
tiên đạt đến số điểm yêu 
cầu sẽ chiến thắng

KILL CONFIRMED (ĐỘI): 
người chơi 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 số điểm yêu cầu đội đó sẽ 
thắng. Bạn có thể nhặt thẻ của 
đồng đội để ngăn chặn đội 
khác gia tăng điểm



BATTLE ROYAL - Chế độ chơi thi đấu chuyên nghiệp chuẩn Esport -
Survival to earn có thể giúp người chơi x100 lần tài sản:

Ván đấu sẽ có tối đa 100 người chơi

Đấu đơn hoặc đấu đội (4 người)

Mỗi người chơi khi tham gia sẽ cược 1 số lượng HBG cố định như 
nhau

Mọi người cùng thu thập vật phẩm chiến đấu và tiêu diệt nhau trong 
một bản đồ để tìm ra người hoặc đội sống sót cuối cùng

Người chơi tiêu diệt người chơi khác sẽ được nhận 1 phần HBG của 
người bị loại

Chiến thuật, kỹ năng càng cao 
=> Cơ hội chiến thắng càng cao 
=> Khả năng x100 lần tài sản càng lớn.

HERO WAR - ESPORT-FI DẪN 
ĐẦU XU HƯỚNG MỚI
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CÁC HOẠT ĐỘNG TẠO LỢI 
NHUẬN TẠI HERO WAR
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BỆ PHÓNG CỦA 

HERO WAR
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Pi Gaming là mô hình phòng game kết hợp với 
không gian coffee sang trọng, được trang bị hệ 
thống phòng máy hiện đại, thiết bị đạt chất lượng 
tối ưu theo tiêu chuẩn game thủ chuyên nghiệp.

Pi Gaming là chuỗi hệ thống phòng game với chi 
nhánh tổng tọa lạc tại trung tâm Thành phố Hồ 
Chí Minh, (số 4-6-8, calmette, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1). Quy mô tổng vốn đầu tư lên 
đến 3 tỷ đồng, 4 lầu, 170m2 cho mỗi lầu,  xứng 
đáng là nơi dừng chân lý tưởng cho các game 
thủ.



BỆ PHÓNG CỦA

HERO WAR
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Mỗi tỉnh thành tại Việt Nam, Pi Gaming sẽ xây dựng 1 phòng 
game đặt biệt có các huấn luyện viên chuyên nghiệp, hướng 
dẫn, đào tạo các bộ môn Esport như LOL, Fifa, Dota...và đặc 
biệt là Hero War

Bên cạnh các bộ môn thể thao như: đá bóng, võ thuật, bơi 
lội,...thì phụ huynh có thể cho con em mình tham gia Esport - Fi 
một bộ môn thể thao phát triển trí tuệ và có thể kiếm tiền trực 
tiếp từ hoạt động chơi game, tại Pi Gaming dưới sự giám sát và 
hướng dẫn của các huấn luyện viên.

Hero War và Pi Gaming tiên phong trong việc biến Esport 
thành một môn thể thao được công nhận:
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Tại Pi Gaming học viên được đào tạo trở 

thành các game thủ chuyên nghiệp, biết 

cách kiếm tiền từ game, tham gia các 

giải đấu trong và ngoài nước. Hoặc ít 

nhất là phát triển tư duy thông qua 

những giờ giải trí thư giãn.

Sứ mệnh biến Esport-Fi sẽ trở thành 
một nghề và một bộ môn thể thao.



TỪ ESPORT-FI ĐẾN 
SOCIAL-VERSE
Với thế mạnh là công nghệ VR, 3D unreal engine 5, Hero 
War không còn là game thông thường, mà còn là mạng 
xã hội Metaverse 3D với định hướng sẽ xây dựng một 
platform SocialFi kết hợp Metaverse, Esport-Fi, Defi

Tại Hero War Metaverse người dùng có thể tạo ra các 
cuộc họp trực tiếp, xây dựng doanh nghiệp, kinh doanh, 
đầu tư, học tập, giải trí, tương tác trực tiếp với nhau 
không cần quan tâm đến vấn đề khoảng cách địa lý hay 
cơ sở vật chất => Tạo nên một thế giới và cuộc sống thứ 
2

Hero War Metaverse sẽ là điểm đến hội tụ, nơi kết nối 
của toàn bộ hệ sinh thái Herobook nói riêng và toàn thể 
mọi người trên khắp thế giới nói chung.



TỪ ESPORT-FI ĐẾN 
SOCIAL-VERSE
Hero War là mảnh ghép trung tâm Metaverse kết 
nối toàn bộ hệ sinh thái Herobook
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TỪ ESPORT-FI ĐẾN 
SOCIAL-VERSE
HERO AVATAR: Nơi người chơi có thể tạo ra các 
nhân vật đại diện của riêng bản thân để tương tác 
trong thế giới ảo

HERO CREATOR: nền tảng giúp các brand thời 
trang, game truyền thống tiến hành NFT hóa các 
sản phẩm của họ và bán trên nền tảng Hero War

HERO REALITY: Sử dụng công nghệ AR và VR 
nhằm mang lại trải nghiệm mới cho người chơi 
trong thế giới Hero War

ESPORT-VERSE: định hướng trở thành 
metaverse đầu tiên cho các game Esport, xóa nhòa 
ranh giới giữa thế giới thực và thế giới ảo
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Tổ chức giải đấu 
định kỳ

Phát triển game trên 
metaverse và marketplace 
creator tổng hợp

Hoàn thành phát hành 
Game HERO WAR

Xây dựng chuỗi phòng 
Game đặc biệt

Phát hành NFT hiếm của 
các nhãn hàng nổi tiếng

LỘ TRÌNH PHÁT 
TRIỂN
Hero War là mảnh ghép trung tâm Metaverse kết 
nối toàn bộ hệ sinh thái Herobook



Tại sao nên tham gia 
cùng Hero War?
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• Game-play đa dạng với 7 chế độ chơi, cùng đồ họa đỉnh cao.

• Hệ thống vật phẩm NFT đa dạng, chất lượng, dễ dàng giao dịch

• Cơ hội x100 lần bằng kỹ năng, chiến thuật cá nhân

• Sở hữu nền tảng công nghệ vững chắc: VR, 3D unreal engine 5,...

• Tầm nhìn trở thành Metaverse hàng đầu, nơi con người thật sự có thể tương tác với nhau bỏ 
qua giới hạn địa lý

• Nằm trong hệ sinh thái rộng lớn, vững mạnh của Herobook

• Nền tảng có số lượng người chơi lớn cơ hội kiếm tiền từ quảng cáo

$



Thanks for watching


