
Chúng tôi đang phát triển một nền tảng Defi mạnh mẽ sẽ kết 
nối những nhà phát triển bot và các cá nhân để tạo ra cơ hội 
tài chính đồng thời bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của họ. 
Mức độ minh bạch, hiệu quả và bảo mật cao hơn đã được áp 
dụng nhờ công nghệ blockchain. Bây giờ là thời điểm tốt nhất 
để sử dụng blockchain để tiếp cận lĩnh vực tài chính này.

CRYPTO TRADING BOT
TRONG TẦM TAY BẠN

THỊ TRƯỜNG BOT TIỀN ĐIỆN TỬ PHI TẬP TRUNG
ĐẦU TIÊN CỦA THẾ GIỚI

Nhiệm vụ của chúng tôi là sử dụng các công nghệ block-
chain, áp dụng nền tảng DAO để tạo ra một

Sứ mệnh
Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành nền tảng Defi đầu 
tiên được cung cấp bởi các bot DAO hỗ trợ các cá nhân 
kiếm tiền bằng thị trường tài chính bao gồm, nhưng 
không giới hạn ở tiền điện tử, cổ phiếu, ngoại hối.

Tầm nhìn

Người tham gia
•
•
•
•

•

Rủ ro thất thoát tài sản do thị trường nhiều biến động.
Thị trường mở cửa 24/7, rất khó để theo dõi mọi lúc.
Khó tìm thấy các bot giao dịch tiền điện tử chất lượng.
Các bot hiện có trên thị trường không thân thiện với người 
dùng.
Thiếu bảo mật và minh bạch.

Nhà phát triển bot
•
•
•

•
•

Khó khăn trong việc gây quỹ/huy động vốn từ cộng đồng.
Nguồn quỹ hạn chế.
Khó khăn trong việc chứng minh hiệu suất của bot giao dịch 
và hiệu quả.
Vấn đề tính toán lãi / lỗ.
Vấn đề về về quyền riêng tư và sở hữu trí tuệ.

CÁC THÁCH THỨC TRONG TRADING

GIẢI PHÁP
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN   ĐỂ KẾT NỐI CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN VÀ CỘNG ĐỒNG.

Hệ sinh thái
RoboFi

RoboFi Earn

RoboFi Liquidity Pool

RoboFi ExchangeRoboFi Lending

RoboFi Bot StoreRoboFi Treasury

Người dùng Nhà phát
triển bot

IBO

Tính năng chính
•

•

•

•

Accessible and transparent DeFi
platform that connects bot creators
and individuals.
Leverage blockchain technology to 
audit all transactions through smart 
contract.
Offer IBO (Initial Bot Offering) to bot
creators who want to raise funds/earn 
profit from their developed bots.
Offer earning opportunities to users 
who would like to leverage their 
digital assets and maximize their 
profit.

Bot Phi tập trung &Tự động hoá



VICS TOKEN TRONG HỆ SINH THÁI
ROBOFI

STAKE

Người dùng có thể đặt 
cược trong RoboFi kiếm 
được và kiếm thu nhập 

thụ động

CHI TRẢ

Mua tín hiệu giao dịch và 
các bot khác trên thị 

trường

IBO

bot thông qua IBO và 
người dùng có thể tham 
gia IBO và mua quyền sở 

hữu

THAM GIA
LUCKY DRAW

Tham gia trò chơi may 
mắn từ RoboFi

KIẾM TIỀN /
THANH TOÁNt

Người tạo bot có thể đặt 
VICS làm khoản thanh 

toán cho người dùng và 
người dùng sẽ nhận 

được VICS dưới dạng lợi 
nhuận giao dịch.

276 Triệu - phát hành công chúng (46%)
132 Triệu - Khai thác thanh khoản / đặt cược / trả phần thưởng

bot cho tất cả người dùng quản trị
120 Triệu - Phần thưởng cho người tạo bot

23,8 Triệu - Liệt kê trên pancakeswap
30 nghìn - IDO

100 nghìn - Airdrop cộng đồng và cuộc thi

42 triệu - Đối tác (7%)
đối tác niêm yết, đối tác chiến lược

(điều khoản và điều kiện hợp lý sẽ được áp dụng)

120 triệu - công ty / đội (20%)
Đã khóa - trong hợp đồng thông minh trong thời gian nhất định

162 triệu - Bán riêng tư (27%)
Đã khóa - trong hợp đồng thông minh trong thời gian nhất định

THÔNG TIN TOKEN

TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

THEO CHÚNG TÔI

www.robofi.io

600,000,000
TỔNG CUNG LUÂN CHUYỂN

TỔNG LƯỢNG TOKEN CUNG CẤP

Giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập 
trung như Uniswap, PancakeSwap.

DEX DABots
Giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung 
như Binance, Kucoin và thị trường chứng 
khoán/ngoại hối trong tương lai.

CEX DABots
Nhà cung cấp các nhóm thanh khoản của 
AMM-DEX để kiếm hoa hồng giao dịch. Đồng 
thời kiếm được thu nhập từ farming trong 
một số loại quỹ thanh khoản nhất định.

Farming DABots

3 LOẠI BOT PHI TẬP TRUNG 

VÒNG RIÊNG TƯ 1

$ 5,000,000
VÒNG RIÊNG TƯ 2

$ 6,930,000
VÒNG RIÊNG TƯ 3

$ 1,094,375
VÒNG PRESALE 

BÁN HẾT BÁN HẾT ĐÃ ĐÓNG ĐÃ ĐÓNG
$ 30,672

Địa chỉ hợp đồng 
0x9bcab88763c33a95e73bc6dcf80fcf27a77090b2

BUY ON PANCAKESWAPMUA TRÊN PANCAKESWAP

https://bit.ly/3dtUVwn
https://robofi.io/
https://www.facebook.com/RoboFiV/
https://twitter.com/RobofiV
https://t.me/RoboFi_VICS
https://medium.com/robofi-vics
https://www.linkedin.com/company/robofi-vics/about/

