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01
GIỚI THIỆU



GIỚI THIỆU VỀ 

VUTRADES

❖ VUTRADES được phát triển là một ứng dụng phi tập

trung (Dapps) thuộc Community Project trên Nền tảng

Welups.

❖ VUTRADES được thành lập vào năm 2021 có trụ sở

chính tại Dubai, thuộc sở hữu của Tập đoàn VUWO –

Tập đoàn về tài chính công nghệ.

❖ VUTRADES ra đời tạo điều kiện cho công nghệ

Blockchain được ứng dụng rộng rãi hơn thông qua nhu

cầu sử dụng của người tiêu dùng.



❖ Tập đoàn tài chính công nghệ. 

❖ Phát triển các ứng dụng Công nghệ định danh

trong lĩnh vực tài chính và các ngành nghề dịch vụ.

❖ Quản lý tài sản.

❖ Tạo ra tài sản.

❖ Phát triển tài sản.

❖ Sở hữu tài sản.

❖ Là một nền tảng Blockchain Định Danh. 

❖ Tạo ra 1 nền tảng hoàn toàn mới dễ dàng tích hợp

với rất nhiều sản phẩm công nghệ khác, từng bước

được ứng dụng trong cuộc sống của con người.

❖ Hệ sinh thái của Welups bao gồm chuỗi công khai, 

định danh ID công dân số, định danh tài sản, ứng

dụng ví, ứng dụng phi tập trung (DApps)...

❖ Cho phép công dân số toàn cầu mã hóa các tài

sản số sang NFT có giá trị như: Xe, nhà, vàng, 

thiết bị, hay bất cứ một loại tài sản nào cần quản lý

trên internet.

NỀN TẢNG WELUPSVUWO



VUTRADES LÀ GÌ?

❖ Là sàn giao dịch, đầu tư tiền 4.0 và tài sản mã hóa NFT, 

sở hữu các dịch vụ tài chính cải tiến. 

❖ Áp dụng công nghệ blockchain để cung cấp nền tảng giúp 

giao dịch và đầu tư khôn ngoan.

❖ Dịch vụ ký quỹ/ đòn bẩy, package, staking, lending, 

farming hưởng lợi nhuận.

❖ Mở rộng các dự án game, cá cược, casino.

❖ Binary Finance , Binary Option (BO).

❖ Vay/Cho vay có tài sản mã hoá đảm bảo, quỹ tín dụng.

❖ Liên kết và hợp tác với những đối tác muốn tham gia để 

hưởng những chính sách ưu đãi hấp dẫn.
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TẦM NHÌN

SỨ MỆNH
MỤC TIÊU



Công nghệ là cốt lõiGia tăng tự do tiền tệ toàn cầu

Có thể cải thiện đáng kể 

cuộc sống của người dân 

trên toàn thế giới

Công nghệ và con người 

phát triển song song

TẦM NHÌN

Tự do toàn cầu



SỨ MỆNH

❖ Ứng dụng Blockchain để xây dựng hệ sinh thái tài chính

thế hệ tiếp theo.

❖ Cố gắng loại bỏ các rào cản tài chính, phát triển nền

kinh tế toàn cầu và thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp

hơn. 

❖ Không ngừng đổi mới và cải thiện trải nghiệm người

dùng để giúp mọi người có thể giao dịch và đầu tư

bằng tiền mã hóa 4.0 

❖ Tiền 4.0 sẽ được công nhận và phát triển song song

cùng tiền tệ quốc gia fiat.



MỤC TIÊU

❖ Cung cấp một trung tâm tài chính phi tập trung đầy

đủ để mang lại một nền kinh tế kỹ thuật số mới cho

hàng tỷ người dùng tiếp theo.

❖ Tạo sức mạnh cho tương lai của tài chính tiền điện

tử 4.0.

❖ Giúp cho khách hàng và nhà đầu tư có thể tạo ra tài

sản cho mình.

❖ Mở rộng hệ sinh thái công nghệ, phát triển cộng đồng

người dùng.
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TÍNH NĂNG TIÊU BIỂU



GAME CASINO ROBOT BET
MONEY

EXCHANGE

TRADING INVESTMENT REWARD
BECOME A

PARTNER
DISCOUNT

VUTRADES

ĐẦU TƯ - GIAO DỊCH TÀI SẢN MÃ HÓA



ROBOT

GAMECASINO

BET
MONEY 

EXCHANGE

ĐẦU TƯ - GIAO DỊCH 

TÀI SẢN MÃ HOÁ NFT



VAY VÀ CHO VAY

Thông qua ngân 

hàng số NEEBank

và Welcredit

PHI TẬP TRUNG 100%

Tài sản có thể được 

lưu trữ trên ví smart 

contract của sàn

QUY ĐỔI NHANH CHÓNG

Quy đổi với chi phí 

cực thấp từ các pool 

thanh khoản cao

FIAT - TO - CRYPTO

Nạp rút thông qua 

các cổng thanh toán 

phổ biến

ĐẦU TƯ

Dễ dàng tham gia đầu 

tư thông qua các dự 

án của hệ sinh thái

AN TOÀN, THÂN THIỆN

Giao diện thân thiện 

và dễ dàng sử dụng

TÍNH NĂNG TIÊU BIỂU



SỬ DỤNG

GIAO DỊCH

LƯU TRỮ

WEL được sử dụng chính cho hệ

sinh thái Vutrades

Hỗ trợ các giao dịch trong chuỗi, trả 

phí giao dịch trên Vutrades

Và nhiều tính năng khác…



MUA

WEL
SỬ DỤNG

WEL

LƯU TRỮ

WEL

Các crypto BTC, ETH, USDT, TRX…

Các tiền ex: USDex, VNDex, PHPex…

Mua Online

Trên các sàn PAYA.Trade, 

VUTRADES…

Exchange: IDBANK, Dr.NEE, 

VULIVE, NEENOTE, WELUPS 

Wallet, NEENote Wallet…

Welups Wallet
Trên các sàn PAYA.Trade, 

VUTRADES, NEENote, 

Dr.NEE, NEEx…

Hệ sinh thái IDShare

Hệ sinh thái Vuwo

Hệ sinh thái Payawe

Hệ sinh thái Omanee



KẾ HOẠCH & LỘ TRÌNH 

PHÁT HÀNH WEL

❖ 03/2021 - 12/2021

Nền tảng TRON TOKEN (TRC20)

❖ 06/2021

Chính thức ra bản Testnest

❖ 01/2022

Chính thức ra bản Mainnet

❖ 01/2022 

Chuyển sang nền tảng

BLOCKCHAIN WELUPS riêng

TỔNG PHÁT HÀNH

149.6 TỶ



BÁN IEO

06 – 12/2021

BÁN NỘI BỘ 

04 – 06/2021

Giá $0.0005 $0.0010-$0.0022
Giá dự kiến

$0.01 - $0.05

Mục tiêu

lên mốc giá trên

$1 - $10

LỘ TRÌNH GIÁ CỦA WEL

LÊN CÁC SÀN

GIAO DỊCH TỰ DO

01/2022



04/2021: Thưởng 20%

05/2021: Thưởng 10%

06/2021: Thưởng 0%

Từ 15/06/2021: Giá 0.0010

Từ 15/07/2021: Giá 0.0012

Từ 15/08/2021: Giá 0.0014

Từ 15/09/2021: Giá 0.0016

Từ 15/10/2021: Giá 0.0018

Từ 15/11/2021: Giá 0.0022

Đến 15/12 kết thúc

⮚ Khi ứng dụng VUGO Phát triển 

ở nhiều quốc gia.

⮚ Triển khai ứng dụng 

VUHOUSE, VUCARE,...

⮚ VUTRADES, VULIVE, 

WELUPS,... cộng đồng lớn và 

phổ biến.

>> Tiềm năng giá trị đồng WEL 

dự kiến $1- $10/ 2023

GIAI ĐOẠN

BÁN NỘI BỘ

$0.0005

GIAI ĐOẠN BÁN IEO

Tháng 01/2022 WEL được giao

dịch tự do trên

⮚ PAYA.trade, Vutrades, Neex.

⮚ Mục tiêu lên Kucoin, Latoken, 

houbi, Binance,....

>> Ngưỡng giá mục tiêu

$0.01 - $0.05

GIAI ĐOẠN LÊN SÀN

&

GIAO DỊCH TỰ DO

MỤC TIÊU

GIÁ IEO VÀ GIÁ TRỊ WEL TRONG TƯƠNG LAI



TẠO NFT

MONEY 4.0

GIAO DỊCH NFT

MONEY 4.0

MONEY EXCHANGE



BINARY OPTION 

EXCHANGE ❖ Giao dịch nhanh chóng dễ dàng với các công cụ 
hỗ trợ và cung cấp dữ liệu để đưa ra dự đoán 
chính xác.

❖ Nạp và rút tiền dễ dàng.

❖ Hỗ trợ thanh toán với nhiều phương thức.

❖ Không giới hạn số lượng giao dịch, có thể mở 
nhiều vị thế cùng một lúc và tiếp tục giao dịch.

❖ Hỗ trợ giao dịch mọi lúc mọi nơi 24/7.

❖ Sử dụng Hợp đồng thông minh trên 
Blockchain, môi trường an toàn và minh bạch 
để giao dịch.

❖ Gửi tiền và rút tiền nhanh chóng với nhiều loại 
tiền mã hóa 4.0 khác nhau.

❖ Tốc độ xử lý giao dịch nhanh chóng.

DIAMOND

STANDARD

GOLD

CÁC LOẠI

TÀI KHOẢN 

VIP



BO

CHÍNH SÁCH

TRẢ LÃI

PHÍ GIAO DỊCH

THÀNH VIÊN TỰ DO

THÀNH VIÊN CÓ

KÝ QUỸ GÓI

U HOẶC W

❖ Các cặp tiền tệ ( forex )

❖ Cặp cặp tiền 4.0( cryptocurrency )

❖ Các cặp cổ phiếu

❖ Hàng hoá

❖ …..

❖ USDex trả thưởng USDex

❖ WEL trả thưởng WEL

❖ PAYA trả thưởng PAYA

❖ NEE trả thưởng NEE

❖ Phí 10%

❖ Phí 5%

VUTRADES - TO BECOME RICH



Tên Gói Giá Gói Lãi suất / tháng

U1 $100 2%

U2 $500 3%

U3 $1,000 3.2%

U4 $5,000 3.4%

U5 $10,000 3.6%

U6 $20,000 3.8%

U7 $50,000 4%

U8 $100,000 4.5%

U9 $200,000 5%

U10 $500,000 6%

Tên Gói Giá Gói Lãi suất / tháng

W1 $100 6%

W2 $500 7%

W3 $1,000 8%

W4 $5,000 9%

W5 $10,000 10%

W6 $20,000 10.5%

W7 $50,000 11%

W8 $100,000 11.5%

W9 $200,000 12%

W10 $500,000 12.5%

PACKAGES

Điều kiện tham gia hưởng Hoa hồng

Đầu tư tối thiểu : 1 gói U1-U10 hoặc W1-W10

Gói W1-W10: Sử dụng WELGói U1-U10: Sử dụng USDex



❖ Nạp tiền từ IDBank, 

NEENote và Blockchain

❖ Xây dựng networking

GIỚI HẠN TRẢ THƯỞNG HOA HỒNG

Cấp

Thưởng đầu 

tư bằng 

USDex

F1 6%

F2-F6 1% 

F7-F15 0.5%

U1

W1

U2

W2

U3

W3

U4

W4

U5

W5

U6

W6

U7

W7

U8

W8

U9

W9

U10

W10

F1

F6

F1

F7

F1

F8

F1

F9

F1

F10

F1

F11

F1

F12

F1

F13

F1

F14

F1

F15

U1

W1

U2

W2

U3

W3

U4

W4

U5

W5

U6

W6

U7

W7

U8

W8

U9

W9

U10

W10

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

Cấp

Thưởng bằng 

giá trị đồng 

giao dịch

F1 50%

F2-F10 5%

TRADE BONUS PACKAGES

**Trade bonus = tổng giá trị trade/ngày × 10%



❖ Thể loại trò chơi cung cấp đầy đủ các trò chơi trên

bàn thường thấy trong các sòng bạc (blackjack, 

roulette, baccarat, sic bo…)

❖ Hạn mức đặt cược phù hợp cho cho nhiều thành

phần người chơi khác nhau.

TABLE GAMES



❖ Sản phẩm poker trực tuyến đang được 

nhiều người yêu thích.

❖ VUTRADES cho phép người dùng gửi 

và rút tiền ngay lập tức.

❖ Trò chơi sẽ mang lại sự phân quyền, 

minh bạch và khả năng tiếp cận cho 

cộng đồng poker trực tuyến thông qua 

nền tảng Blockchain.

POKER



04
CÔNG NGHỆ



Sử dụng máy chủ cân

bằng tải, cụm phân tán

và công nghệ khác để

bảo vệ tài sản

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Cung cấp một môi trường

giao dịch an toàn, đáng

tin cậy và ổn định

Là 1 ứng dụng Dapps

của Nền tảng Welups

Sản phẩm và dịch vụ luôn

phù hợp với nhu cầu và

đề xuất của người dùng

PLATFORM

DAAPS
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ƯU ĐIỂM



ƯU ĐIỂM CỦA VUTRADES

Có sẵn cộng đồng từ hệ sinh thái IDShare

Hỗ trợ 24/7

Phí giao dịch 

phù hợp

An toàn và 

ổn định

Định danh 

tài khoản

Có nhiều hệ 

sinh thái dịch vụ 

để tham gia 

kiếm lợi nhuận

Lợi nhuận cao

Lãi suất khoản 

vay thấp

Bảo mật

Liên kết với 

ngân hàng số 

tạo điều kiện để 

được vay vốn

Cho phép nhận 

biết quyền sở hữu 

của tài sản

Trong các trò chơi 

game cho phép 

giao dịch tài sản và 

chống kiểm duyệt

Sân chơi công 

bằng, không 

giới hạn
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HỆ SINH THÁI



Tải app và 

đăng kí

Định danh ID 

cá nhân

Định danh

tài sản

Đăng ký khoản 

vay bằng IDBank
Cấp khoản tín 

dụng trị giá 

70% tài sản

Quy đổi sang 

tiền tệ quốc gia

Trả khoản 

vay
Lợi nhuận

Đầu tư

giao dịch
Nhận Wel

HỆ SINH THÁI SỬ DỤNG CỦA VUTRADES



LÀM SAO ĐỂ CÓ WEL?



HỆ SINH THÁI MONEY 

4.0 TRÊN VUTRADES
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ĐỐI TÁC LIÊN KẾT



NHÀ ĐẦU TƯ VÀ ĐỐI TÁC LIÊN KẾT





ROADMAP CỦA 

VUTRADES

Mở rộng các dự án và 

liên kết với các đối tác

06/2021

10/2021

01/2022

05/2022

12/2022

Ra mắt phiên bản Ver 1 

Giới thiệu dự án tại Dubai

Ra mắt phiên bản Ver 2 với 

tính năng về exchange

Cho phép các đồng Wel, Paya, NEE, 

USDex, AWE được giao dịch tự do

Ra mắt phiên bản Ver 3 với 

nhiều tính năng về game

12/2021
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LIÊN HỆ



https://vutrades.com

https://www.facebook.com/Vutrades/

https://www.youtube.com/channel/UCp
Jn5KWA5JTyERQEfs42NpQ

https://www.linkedin.com/company/vu-
trades

https://t.me/vutrades

CONTACT

https://vutrades.com/
https://www.youtube.com/channel/UCpJn5KWA5JTyERQEfs42NpQ
https://www.linkedin.com/company/vu-trades
https://t.me/vutrades


Nassima Tower, 4th & 5th Floor

Sheikh Zayed Road, Trade Centre District

P.O Box 124303, Dubai , UAE



THANK YOU


